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 دلمظ حوه اجلّاد األفػاٌي

إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  مداخؾةةةي:

فةفم ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم  ؾأكػًـوم و شقئوت أظامفـوم مـ هيده اح ؾة  مضة

 وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 أمو  عد: 

 ةة مةؿ افؾؼةوء  ةغ  ؾةي 7370قم افث ثوء افتوشع مـ ر قع افثوين فًـي إكف يف ي

ادجو ةةةةد افتو عةةةةي عامظةةةةي افةةةةدظقة إػ افؼةةةةرةن وافًةةةةـيم و ةةةةغ افع مةةةةي حمةةةةدث 

حمؿد كوس افةديـ إفٌةوين حػظةف احم وكػعـةو  عؾؿةفم و ةورك فـةو  افشقخ:افعك 

صةةةديؼغ وافشةةةفداء يف ظؿةةةرهم واعـةةةو وإيةةةوه يف مًةةةتؼر رنيتةةةف مةةةع افـٌقةةةغ واف

 وافصوحلغم وحًـ أوفئؽ رؾقؼو.

ؾفذه أشئؾي كتؼدم هبو فػضقؾتفم ةمؾغ مـ افشقخ اإلجو ي ظؾقفو أثو ف اح وؽػر 

 فف.

ضٌعةةًو  ةةق أمةةر  -اقةةؾ رنيةـة  افشةةقخ:ؿٌةةؾ مؼةةديؿ إشةةئؾي مةةذـرُت صةةقئًوم و ةةق أن 

 .قخيعـل: أخزين  لن أ ؾغ افً م فؾش -اوظي افدظقة فؾؼرةن وافًـي

 ظؾقؽ وظؾقفؿ افً م. افشقخ:

 (  00:  00:  40/ 286) اهلدى والنور/
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 الكوه بأُ اجلّاد األفػاٌي فسض 

 عني عمى األفػاُ وكفائي عمى غريِي

 ةةةورك اح ؾقةةةؽ. صةةةقخـو مةةةو رأي ؾضةةةقؾتؽؿ ؾةةةقؿـ يؼةةةقل أن اعفةةةود  افًةةةمال:

افقاؿةع  إؾغوين ؾرض ظغ ظذ أ ؾ أؾغوكًتون ؾؼط وـػةويل ظةذ ؽةر ؿن ٕن

 ـوك أكةف ٓ يقجةد ؾعة ً ظؿؾقةوت دايةاًمم وأن افعؿؾقةي افتةل يؼةقم هبةو ادجو ةدون 

يؽقن ؾقفو افعةدد زايةدًا ظةـ ادطؾةقبم ومثةول ذفةؽ: أن يؽةقن افعةدد مةث ً: مويةي 

وافةةذي يؼةةقم  وفعؿؾقةةي ظؼةةيـ أو الًةةغم ؾفةةمٓء ٓ ظؿةةؾ بةةؿ إٓ أن يتـةةوو قا 

 مع ؽر ؿ ؾؼط؟

احلؿد حم وافص ة وافً م ظذ رشقل احم وظذ ةفف كؼقل:  عد  اعقاب:

وصحٌف ومـ وآهم يف اظتؼودي أن إمر ٓ يعقد إػ أن افشعى إؾغوين فقس 

 حوجةةةي إػ أن يؿةةةد  رجةةةول ةخةةةريـ مةةةـ افشةةةعقب اإلشةةة مقي إخةةةرىن إٓ ٕن 

فةف: اإلظداد ادقجقد يف مؾؽ افةٌ د مةـ حقةٌ مةو أرداه اح مٌةورك ومعةوػ يف ؿق

ُدو  اح ِ ﴿ ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة وِط اْ َقْةةةِؾ ُمْرِ  ـْ ِرَ ةةة
ٍة َوِمةةة ق  ـْ ُؿةةة

تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 
َوَأِظةةة

ؿْ  ـُ  .[06]األنفال:﴾َوَظُدو 

ؾعدم اشتطوظي افشعى إؾغوين فتفقئي آشتعداد افؽومؾ مـ افً ح وافؼقة 

أكةف إؾغةون فقًةقا  حوجةي إػ  ادودييم مـ  ـو يظفر افدظقة افًو ؼي ذـرًا و ةل:

و تحتوجةةف افرجةةول ادقجةةقدون أن ـ افرجةةولم أي: ٕن افًةة ح أؿةةؾ  ةةمةةدد مةة
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يف مؾؽ افٌ دم ؾؾق أن افً ح ـون  ـوك متقؾرًام فؽون اددد افٌؼةي أيضةًو مةـ 

اؾةةي اإلظةةداد ادةةلمقر  ةةف يف اإلشةة مم وفؽةةـ  ةةذا ٓ يعـةةل أن افػةةرض افعقـةةل 

خرىم مع ذفؽ مع آظساف هبذه احلؼقؼيم ؾلكو ؿؾً  لن شؼط ظـ افشعقب إ

ظـةد  اإمر يعةقد إػ ؿؾةي افًة ح  ـةوكن فٌقةون أكةف ٓ يـٌغةل ٕ ةؾ افعؾةؿ أن يؼػةق

يف معرؾةةي افًةةٌىم ويف رأيةةل افًةةٌى  ةةق مةةو ذـةةرت  ا ةةذه افظةةو رةم وٓ يتعؿؼةةق

حم مةةـ ةكػةةًوم وإٓ مةةـ افةةذي يشةةؽ  ةةلن افشةةعى إؾغةةوين فةةق ـةةون ظـةةده مةةـ افًةة 

افعتةةةةود وافٌؼةةةة ؿةةةةقة أـثةةةةر مةةةةـ افقاؿةةةةع أنم مةةةةـ افةةةةذي يعتؼةةةةد أن احلةةةةرب ـوكةةةةً 

شتًتؿر إػ  ذا افقؿًم و خوصي  عد أن حصؾ افؼتولم ؾؾؿ كًةؿع و  كشةو د 

مةةع إشةةػ اكحكةة افؼتةةول  ةةغ ادًةةؾؿغ و ةةغ افشةةققظقغ ووؿػةةقا ظـةةد  عةةض 

 إؾغةةةوكقغ مةةةو  ةةةل افةةةٌ د مةةةـ افعقاصةةةؿ  ـةةةوكم دةةةوذا؟ ٕن افؼةةةقة ادقجةةةقدة يف

ـوؾقةةي فؾؼضةةوء ظةةذ افٌؼقةةي افٌوؿقةةي مةةـ افشةةققظقغ وأن يضةةعقا يةةد ؿ ظةةذ افةةٌ د 

إؾغوكقي  ؽومؾفو افًٌى يف  ذا  ق ظدم وجقد افعةدة افؽوؾقةي وفةق ـوكةً افعةدة 

افؽوؾقي مقجقدةن ـون مـ إمر افطٌقعل جدًا أن َيْعِؼَؾ أوفئةؽ افـةوس  ةلن ؾةرض 

 شعى إؾغوين  ذا مـ جفي.افعغ فـ يـحك يف اف

ومـ جفي أخرى اظتؼد أكف وفق أن إمر ـون ـام وصػـوم ؾ   د مـ مشورـي  

ادًؾؿغ أخةريـ يف افةذ وب إػ اعفةود يف أؾغوكًةتونم وذفةؽ مةـ  ةوب: أن 

ادرء ؿةقي  لخقةفم وأن إؾغةوكقغ حقةـام يةرون ادًةؾؿغ أخةريـ يًةوظدو ؿ 

ـوكةةةً ؿةةةقة  ؼةةةييم أو ؿةةةقة شةةة حقيم ؾةةةذفؽ  ةةةو   ؽةةةؾ مةةةو فةةةدهيؿ مةةةـ ؿةةةقة شةةةقاء

ٓصةؽ ؾقةف أكةف  ةةو يؼةقي ظةزايؿفؿ ويشةجعفؿ ظةةذ آشةتؿرار يف  ةذه احلةةرب 

ن اقعةةًو  ٌةةي رجةةؾ واحةةد ٓكتفةةً يف قادجقةةدة افطقيؾةةي افتةةل فةةق  ةةى ادًةةؾؿ

 أؿؾ مـ  ذه اددة  ؽثر.
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ؾقةةف مةةـ جفةةي أخةةرى كؼةةقل  ةةلن إمةةداد ادًةةؾؿغ أخةةريـ فؾشةةعى إؾغةةوين  

ؾويةةدة بةةؿ ؾضةة ً ظةةـ افػويةةدة افتةةل ذـركو ةةوم وافتةةل معةةقد إػ ٕؾغةةوكقغ أكػًةةفؿ 

و ةةةل أن يًةةةتعد افشةةةعقب آشةةة مقف فؾؼقةةةوم  وعفةةةود اإلشةةة مل حقةةةـام يـةةةودي 

ادـةةةوديم وافقةةةقم مةةةع إشةةةػ افشةةةديد ٓ يقجةةةد صةةةعى مًةةةؾؿ يف أي أرض مةةةـ 

كؼةةةةقل متفقةةةة  أرايض اإلشةةةة م ادجقةةةةدة افقشةةةةقعيم ٓ يقجةةةةد صةةةةعى يؿؽةةةةـ أن 

فؾخةةقض يف اعفةةود يف شةةٌقؾ احم كعةةؿ ؿةةد يقجةةد  ـةةوك ظًةةوـر كظومقةةي يتقٓ ةةو 

ويقجففو احلؽوم افؼويؿقن ظذ  ةذه افةدوي تم وفؽةـ احلؽةوم مةع إشةػ ٓ 

يتٌـقن اعفود افذي متٌـوه افشعقب ادًؾؿي و وفتويل مع مٌـقفؿ  مٓء افشعقب 

 اوجيقفةةةةق ا يًةةةةتطقعقن أن يصةةةةقفقبةةةةذا اعفةةةةودم ؾفةةةةؿ ٓ يًةةةةتطقعقن حراـةةةةًو وٓ

أن يػعؾةةقه يف ظؼةةةر  ام ؾفةةذه ؾرصةةي شةةـحً بةةةؿ فقممةةقا مةةو   يًةةتطقعقاويتؿركةةق

 دار ؿ.

زد ظذ ذفؽ مو ــً ذـرمةف يف  عةض اعؾًةوت حةقل  ةذا ادقوةقعم  ةلن  

 إؾغوكقغ  ؿ أكػًفؿ  حوجي إػ مـ جيو د ؾقفؿ ؽر جفود ؿ. 

ؾغةوكقغ مةع إشةػ أو إؾغةوكققن  ةؿ جفود ؿ مع افؽػور  وفً حم فؽـ إ

 حوجةةةةةي إػ إخةةةةةقا ؿ ادًةةةةةؾؿغ أن جيو ةةةةةدوا ؾةةةةةقفؿ يف دظةةةةةق ؿم ومعؾةةةةةقؿفؿ 

إحؽةةةوم افؼةةةظقي ادًةةةتـٌطي مةةةـ افؽتةةةوب وافًةةةـيم وفةةةذفؽ ــةةةً ؿؾةةةً فةةةٌعض 

ادشويخ حقـام افتؼقـو هبؿ مـ افعةربم  ةلن ذ ةوب افعةرب إػ  ـةوك أوجةى مةـ 

يـ: جفةةةةود افؽةةةةوؾر افةةةةذي اجتؿعةةةةً ـؾؿةةةةي ؽةةةةر ؿن ٕ ةةةةؿ جيؿعةةةةقن  ةةةةغ جفةةةةود

إؾغوكقغ أكػًفؿ يف ؿتوففم و ق افؽوؾر افشققظلم وجفود افؾًون وافٌقون افذي 

كعتؼةةةةةةد جةةةةةةوزمغ  ةةةةةةلن افشةةةةةةعى إؾغةةةةةةوين أـثةةةةةةره  حوجةةةةةةي إفقةةةةةةف. ؾحقةةةةةةـام يةةةةةةذ ى 

ادجو ةةةةدون افعةةةةرب إػ  ـةةةةوك ويؽقكةةةةقن مةةةةـ أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿ ومةةةةـ أ ةةةةؾ افؽتةةةةوب 
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فعةةةدوم ظةةةدو اقةةةع ادًةةةؾؿغ مةةةـ جفةةةيم ويٌؼةةةون وافًةةةـيم ؾفةةةؿ إذًا تحةةةور قن ا

  دظق ؿ يف صػقف اإلخقاكقغ إؾغوكقغ مـ جفي أخرى.

وفةةةذفؽ ؾةةة  أظتؼةةةد أن افػةةةرض افعقـةةةل شةةةؼط ظةةةـ ادًةةةؾؿغ أخةةةريـ ؽةةةر  

إؾغةةوكقغم فؽةةـ ٓ صةةؽ وٓ ريةةى أن ـةةؾ ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ إؿطةةور اإلشةة مقي 

أرض إؾغةةةونن ٕشةةةٌوب ٓ  ػةةةك ظةةةـ ٓ يؿؽةةةـفؿ  طٌقعةةةي احلةةةول أن تحؾةةةقا يف 

اعؿقعم وفؽـ مـ ـون مـ أ ةؾ افؼةقة ادوديةي وافعؾؿقةيم ؾفةذا أوجةى مةو يؽةقن 

 -إذا صةةةةت افتعٌةةةةر-ظؾةةةةقفؿ افةةةةذ وب إػ مؾةةةةؽ افةةةةٌ د فؾجؿةةةةع  ةةةةغ ادحةةةةور تغ 

حمور ةةي افعةةدو افؽةةوؾرم وحمور ةةي اعفةةؾ ادتخؾةةؾ يف كػةةقس ـثةةر مةةـ افشةةعى 

 بذا افًمال. إؾغوين  ذا رأيل  وفـًٌي

 ( 00:  02:  00/ 286) اهلدى والنور/
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 مجين السمحَ وإقاوة دولة  

 داخن أفػاٌطتاُ

رنيـ ؿقةةوم دوفةةي أو دويؾةةي يف إذا مةةو مقنةة فؾشةةقخ اقةةؾ افةة ي وفـًةةٌ افًةةمال:

مةـ أيةدي افشةققظقغ اومةًو وهبةو  -واحلؿةد ح معةوػ-رت ر  ـامر افتةل ُحة  مـطؼي

ؿةةويض ذظةةل فؽةةـ  ةةذه ادحؽؿةةي ضٌعةةًو مةةو ظـةةد و افًةةؾطي  وأن حمؽؿةةي وؾقفةة

وافؼةةةقة افؽومؾةةةي ٓخةةةت ط اوظةةةي اقةةةؾ افةةةرنيـ  غةةةر ؿم ؾةةةنذا مةةةو اؽةةةـ مةةةـ 

ذفةةؽ  ةةؾ يؼةةع فةةف  ةةذا  نؿومةةي دويؾةةي وإؿومةةي حةةدود وضٌعةةًو  ةةذا يسمةةى ظؾقةةف أمةةر 

ـْ ؽةةره مةةـ إحةةزاب إخةةرى فعؾؿفةةؿ  ةةلن ذفةةؽ ؿةةد 
ةخةةر و ةةق أكةةف ؿةةد يؼوَمةةؾ ِمةة

ومؾقه ؿةةةةق ؿ ويؼةةةةقي افشةةةةقخ اقةةةةؾ رنيةةةةـ ؾفةةةةؾ يؼةةةةع ؿتةةةةوبؿ إذا مةةةةو ؿةةةة يةةةةدرك

 وا  وفؼتول أم ٓ وأيـ ذفؽ  و يسمى ظؾقف مـ إحؽوم؟و دؤ

أكةو ـةام ؿؾةً ةكػةًو ٕكةف وجةف يل  ةذا افًةمال وجةقا  ٓ يةزال  افشةقخ: جقاب

 ـام ـونم أن افذي أؾفؿف مـ ؿقاظد افؼيعي أن مـ ـون هبذه ادثو يم ويف ذافؽ

ادؽةةون ادحةةوط  ةةلحزاب ـثةةرةم وفةةق أ ةةو أحةةزاب إشةة مقيم وفؽةةـفؿ  تؾػةةقن 

مع احلزب افًؾػل  ذا اخت ؾًو ـثرًا أو ؿؾةق ًم ؾؽريةًو أو شقوشةقًوم ؾلكةو ٓ أكصةت 

احلةةزب افًةةؾػل وإحًةةـ  -إذا صةةت أن كًةةؿقف حز ةةوً - ةةلن يؽةةقن  ةةذا احلةةزب 

دؤوا مؼومؾةةةي إخةةةقا ؿ يف أن كطؾةةةؼ ظؾةةةقفؿ اعامظةةةي افًةةةؾػقيم ٓ أكصةةةت  ةةةلن يٌةةة

اإلشةةةة م ويف افةةةةديـ ظةةةةذ مةةةةو  قةةةةـفؿ مةةةةـ اخةةةةت ف جةةةةذري أو شةةةةطحلم وفؽةةةةـ 

ظؾةةقفؿ أن يًةةتعؿؾقا احلؽؿةةي وأن يتعةةوضقا افًقوشةةي افؼةةظقي مةةع مةةـ ؿةةد تحةةقل 
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إذا  ةةةؿ  فؿم وٓ يٌةةةودر ؿ  وفؼتةةةول إٓيو ةةةغ كؼةةة افةةةدظقة افًةةةؾػقي ؾةةة  يٌةةةود ؿ قةةةـف

ول وـون  نمؽوكةف أن يؽةقن ظٌةد اح ادظؾةقمم وه  وفؼت ودؤوهم وحتك  ؿ إذا  ودؤ

ظو م ؾفذا افذي أكصت  فم وأن هيتؿ ؾؼط  وفدظقةم ٓ هيتؿ افوٓ يؽقن ظٌد اح 

 وفًقوشةةةةي افتةةةةل متطؾةةةةى احلؽةةةةؿم مةةةةودام أكةةةةف ٓ جيةةةةد مةةةةـ حقفةةةةف مةةةةـ إحةةةةزاب 

اإلشةة مقي يًةةويرهم وٓ أؿةةقل يًةةوظدهم ظةةذ إؿةةؾ ٓ أجةةد مةةـ يًةةويره ويًةةؽً 

مةةةـ جفةةةيم ومةةةـ جفةةةي أخةةةرى كحةةةـ أن كجةةةد ـقةةةػ أن كشةةةوط اعفةةةود ظـةةةف  ةةةذا 

إؾغةةةوين افةةةذي ظةةةرف ضقؾةةةي  ةةةذه افعؼةةة افًةةةـغ ـقةةةػ وؿةةةػ أنن وافًةةةٌى يف 

اظتؼودي واوتم وإن ــً أكظر فؾؿًلفي مـ  عقدم ومـ ـون ؿريٌةًو ؾـظةره أؿةرب 

إػ افصةةةقابم دةةةوذا أن مقؿةةةػ افـشةةةوط اعفةةةودي يف مؾةةةؽ افةةةٌ د؟ أكةةةو اظتؼةةةد 

 ًٌٌغ اثـغ:ف

افًةةٌى إول: خةةورجل يعةةقد إػ أظةةداء اإلشةة مم افةةذيـ يسؿٌةةقن أي ؾرصةةف 

 مًؿت بؿ فؾؼضوء ظذ اإلش م وادًؾؿغ.

افًٌى افثوين:  ق كو ع مـ أكػًفؿ ـام كًؿع أن مـ آخت ف افؼةويؿ  ةغ 

 إحزابم ؾؾق اؾسوـو أن  ذه إحزاب ـوكقا ـؾفؿ ـتؾي واحدهم ؾقٌؼك ا طةر

إول ا ةةورجل حمقطةةًو هبةةؿم و ةةق افةةذي يضةةطر ؿ أن إػ أن ٓ يتؼةةدمقا يف 

اعفودن ٕكـو كعؾؿ أن افشعى ادجو د يـٌغل أن يؽةقن شة حف كو عةًو مةـ ظـةدهم 

وفةةقس مًةةموًٓ أو مشةةحقذًا صةةحوذة مةةـ ؽةةرهم و خوصةةي إذا ـةةون افغةةر إذا صةةت 

 ذا افتؾؽم و ذا افتٌوضم  افتعٌرم  ق مـ اظداء اإلش م وادًؾؿغم ؾـحـ كرى

يف آشةةةتؿرار يف افـكةةة شةةةٌٌف اكؼةةة ب  عةةةض مةةةـ ـةةةون يشةةةده مةةةـ أجةةةؾ اعفةةةود 

إؾغوين دصؾحيم ؾؾام رأى أن  ذا اعفود إذا مو وصؾ إػ ةخر مداه شقصٌت 

 وده أخذ يتٌوضل يف مده  وفً ح. ؾقؿػ ذفؽ افـشوط.
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  ذا افقاؿع.  مداخؾي:

ذا ـةةون  ةةذا  وفـًةةٌي فؾؿجو ةةديـ ـؾفةةؿ ظةةذ افةةذي ظفةةدكوه مةةـ ؿٌةةؾم إ افشةةقخ:

اخةةت ف مةةذا ٌفؿ ومـةةو جفؿم ؾلكةةو ٓ أمصةةقر أ ةةدًا أن دويؾةةي صةةغره  ؽةةـ أن 

مؼقم  غ  ذه إحزاب اإلشة مقيم واحلوفةي ـةام كشةو د و أن مةـ افةدول افتةل 

 ق و  وفعظؿكم و ل ـؾفو متػؼف ظذ رء ؾؼطم و ق حمور ي اإلش م.ؿ  ًَ يُ 

ر  وفعؿةةؾ افًةةقودم وإكةةام ّؽةة ػَ أرى أن افشةةقخ اقةةؾ افةةرنيـ ٓ يُ فةةذفؽ ؾلكةةو 

يـشةةةةط ويقجةةةةف ـةةةةؾ كشةةةةوضف وـةةةةؾ ؿدرامةةةةف إػ  ةةةةٌ افةةةةدظقة افًةةةةؾػقي  ةةةةغ افؼٌويةةةةؾ 

إؾغوكقي و غ أؾراد و اقعًو إػ أن يلذن اح ظز وجؾ بذا افشعى  ػضؾ ؽره 

ًةةؾؿي... ؾةةوح مةةـ افشةةعقب اإلشةة مقي أن  قةةل بةةؿ إشةةٌوب فقؼقؿةةقا افدوفةةي اد

ظةز وجةةؾ ظةةذ ـةةؾ رء ؿةديرم وفؽةةـ افقاجةةى ظةةذ ـةؾ صةةعى مًةةؾؿ أن يتخةةذ 

افذي  وضٌـو ظز وجؾ يف ـتو ي  ¢إشٌوب شوفؽًو يف  ذا آ وذ شٌقؾ كٌقف 

ـَيٌ ﴿ ؼقفةةةف:  ةةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ةةةوَن َيْرُجةةةق اح َ َواْفَقةةةْقَم  َفَؼةةة ـَ ـْ  َةةة
دِ

ِخةةةة م وكحةةةةـ كعتؼةةةةد أن  ةةةةذه افز ةةةةي افؼصةةةةرة ؿصةةةةرة  وفـًةةةةٌي [12]األحزززز ا :﴾رَ ٔا

فؾشةةعقبم وإمةةؿ ٓ يؽػةةل أن يةةتؿؽـ ؾقفةةو افداظقةةي أن يٌةةٌ افةةدظقةن  ةةؾ إمةةر 

فةةةةف يف كؼةةةة  وً تحتةةةةوج إػ زمةةةةـ أضةةةةقلم وتحتةةةةوج إػ كةةةةوس وأؾةةةةراد يؽقكةةةةقن ظقكةةةة

س ؾؼةط يف افدظقة مـ أ ؾ افعؾؿم و ةذا ـةام مةرون مةع إشةػ ؽةر مقجةقدم فةق

مؾؽ افٌ دم  ؾ يؽود يؽقن إمر ظومًو يف أـثر   د اإلشة مم وبةذا ؾلكةو ٓ أرى 

إض ؿًو أن يًتعؿؾ افً ح وفق وؿػ حزب أو أحزاب أخةرى يف وجفةفم وإكةام 

يظؾ  ق ـام  ق صلن افدظوة اإلش مقغ يف افٌ د إخرى افتل تحؽؿفو حؽوم 

فؾةةةةدظقة ف،شةةةة مم ومعؾةةةةقؿ ادًةةةةؾؿغم  - ةةةةذا أؿةةةةؾ مةةةةو يؼةةةةول–ٓ هيتؿةةةةقن ـثةةةةرًا 

ومعةةريػفؿ  ةةةديـفؿ وظةةةذ ادةةـفٍ اإلشةةة مل افصةةةحقتم  ةةذا خةةةر مةةةـ أن مًةةةقؾ 
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افدموء  غ ادًؾؿغ مـ ـةؾ مةـ ادتحةور غم وٓ يًةتػقد مةـ وراء ذفةؽ ٓ  ةذا 

 وٓ ذاكم وإكام يًتػقده أظداء اإلش مم  ذا افذي أراه  وفـًٌي بذا افًمال.

كو  ذا افؽ م ضٌعًو احلؿد ح ـة م جقةد كًةلل اح ظةز وجةؾ صقخل أ افًويؾ:

أن يـػعـو  فم و اقؾ افرنيـ احلؿد ح يؼقم هبةذا افقاجةىم يعـةل فةف أن أـثةر 

مةةةةةـ أر عاميةةةةةةي مدرشةةةةةةيم واحلؿةةةةةد ح.. ضٌعةةةةةةًو  ةةةةةةل مةةةةةدارس فقًةةةةةةً ـؿدارشةةةةةةـو 

  عضفو...

 و مه.ظذ ـؾ حول فف أشقة   افشقخ:

حلؿةةد ح افتقحقةةدم وـةةذا ـةةام ذـةةرت ادةةرة ادووةةقيم وؾقفةةو ضٌعةةًو ا مداخؾةةي:

وفؽةةـ يٌؼةةك رء أن  ةةمٓء ٓ يسـقكةةف فؾةةدظقةم ٓ يسـقكةةف يةةدظقم يعـةةل مًةةلفي 

ا طػ أو افؼتؾ دـ يدظقم  ذه مًلفي شةفؾف جةدًام وإذا ظؾؿةقا أن  ةذا افرجةؾ 

فةقس فةةف يف افؼتةةول وفةةقس فةةف اوظةةي او ةدم أصةةٌت إمةةر أظظةةؿم ومةةداظقا ظؾقةةف 

 ـثرم ؾـريد مقوقت  ذه افـؼطي صقخـو مو رأيؽؿ ؾقفو؟أ

 مو ؾفؿتف؟ ضقى يعـل مو  ل احلقؾي؟  افشقخ:

ٓ احلقؾي  ذا افًمال مو افعؿؾ إذا مث ً ـون يدظق إػ اح ظز وجؾم  افًويؾ:

وأراد أن تحةةةةوؾظ ؾؼةةةةط ظةةةةذ ادـطؼةةةةي افتةةةةل يؿؾؽفةةةةون ٕن  ـةةةةوك ـةةةةؾ حةةةةزب مةةةةـ 

 افًةةةةقطرة ومعظةةةةؿ افًةةةةقطرةم وظـةةةةده افؼةةةةقة إحةةةةزاب يف مـطؼةةةةي معقـةةةةي فةةةةف أـةةةةز

افػعؾقةةةي فؾةةةدؾوع ظةةةـ  ةةةذه ادـطؼةةةيم فؽةةةـ اإلصةةةؽول  ةةةؾ يؼةةةع فةةةف إذا مةةةو  واةةةف 

 ةةمٓءم و ةةق يةةدظق ؾؼةةط إػ افتقحقةةد وإػ افعؼقةةدةن ٕ ةةؿ فةةـ يسـةةقه ظةةذ مةةو 

رأيـةةةةوه ضٌعةةةةًو مةةةةـ افقاؿةةةةع ادقجةةةةقدم ٕن ظـةةةةد ؿ معصةةةةى ظجقةةةةىم يعـةةةةل افًةةةةـي 

ؾقفةةو افةةدكقو ويؼعةةدو وم ؾةةام  ةةوفؽؿ  وفعؼقةةدةم وضٌعةةًو ريةةقس صةةغره جةةدًا يؼقؿةةقا ظ
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 ةةةةذه احلؽقمةةةةي فعؾةةةةف  ؾغؽةةةةؿ ذفةةةةؽم رجةةةةؾ صةةةةقيف يؼةةةةقل  ةةةةلن إ ةةةةدال إر عةةةةي 

 يتحؽؿقن يف افؽقن.

 اح ادًتعون. افشقخ:

 ؾفذا ريقس احلؽقمي افقمهقي بذه..  افًويؾ:

 ادمؿتي يعـل ـام يؼقفقن.  افشقخ:

رجةةةؾ إذا مةةو  واةةف  ةةةمٓءم و ةةق يةةدظق ؾؼةةةطم ؾةةام  ةةةق ظؿةةؾ  ةةذا اف افًةةويؾ:

وخوصةةي إذا مةةو ظؾؿةةقا وةةعػ مـةةفم ازداد  جةةقمفؿ ظؾقةةف وظةةذ اوظتةةف  وفؼتةةؾ 

ؾعةةة ًم مةةةو ظـةةةد ؿ  ةةةذا افتػةةةو ؿم إذا اشةةةتطوع  ةةةق افرجةةةؾ يف ذامةةةف احلؿةةةد ح ؾةةةقام 

ظؾؿـو ظـف أكف حريص جدًا ظذ حؼـ افدموءم وظدم شػؽ افدموء إػ ةخةر حةدم 

 ـؾف إذا مو اوطروه فذفؽ؟وفؽـ اإلصؽول 

ظذ ـؾ حول أكو شةٌؼ أن أجٌةًم يعـةل يف ؾؽةري ويف رأيةل  افشقخ:جقاب 

 شٌقؾغ: 

افًةةةٌقؾ إول: افةةةدؾوع ظةةةـ افةةةـػس و ةةةذا جةةةويزم فؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ ؿؾةةةً ةكػةةةًو: 

 )اكؼطوع( ــ ظٌد اح ادظؾقم وٓ مؽـ ظٌد اح افظو . واوت أطـ جقا . 

 ( 00:  12:  35/ 286) اهلدى والنور/
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 حكي األفػاُ خازج أفػاٌطتاُ  

 والريَ حيازبوُ وع الشيوعيني

افًمال افثوفٌ: مو حؽؿ إؾغوكقغ ادًةؾؿغ ادؼقؿةغ  ةغ افشةققظقغم ومةو 

شةةقاء فؾتعؾةةقؿ أو فغةةره مةةـ افعؿةةؾ  حؽةةؿ إؾغةةوكقغ ادؼقؿةةغ خةةورج أؾغوكًةةتونم

ؽةةةقن مةةةـ أ ةةةؾ وؽةةةر ذفةةةؽم ومةةةو مقؿةةةػ أ ةةةؾ افًةةةـيم ادقؿةةةػ افةةةذي جيةةةى أن ي

افًـي اوه افشقعي افذيـ ٓ يةلفقن جفةدًا يف ؿتةؾ أو خطةػ ادًةؾؿغ مةـ افًةـي 

 ـوكم خطػقا  عض إخقاكـو إضٌوء ادكيغ  ـوكم خطػةق ؿ ث ثةي أو أر عةيم 

 عضةةفؿ  ةةرب وافةةٌعض حتةةك أن مةةو كعةةرف ظـةةف رءم و ةةؾ فةةق ؿومةةؾ أحةةد مةةـ 

 قد ـثر أيضًو. ادًؾؿغ يف صػقف افشققظقغ فشٌفيم و ذا مقج

 ـقػ  ذا؟ افشقخ:

مـ إؾغةون يف صةػقف افشةققظقغ يؼومةؾ ادجو ةديـ فشةٌفي ظـةده:  افًويؾ:

أن  ةةمٓء مًةةؾؿغم و ةةمٓء مًةةؾؿغم وفؽةةـ مًةةلفي ؿٌويةةؾم ضٌعةةًو إ ةةؿ يةةمثرون 

ظؾقةةف مةةـ اإلظةة م أن  ةةذه مًةةلفي ؿٌويؾقةةيم وأن أمريؽةةو اةةد  ةةمٓء مةةثؾام روشةةقو 

يةةدوا أرض يريةةدوا ؿتةةؾ كًةةويؽؿم وأخةةذ أمةةقافؽؿ وـةةذام اةةدكو كحةةـم و ةةمٓء ير

ؾفةةذه ـؾفةةو صةةٌفوت مقجةةقدة يف  عةةض افشةةققظقغم ؾفةةؾ ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ يف 

 صػقؾفؿ ظذ  ذا احلول إن صت افتعٌر. ؾام رأيؽؿ يو صقخ يف  ذه إحؽوم؟
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مةةةو رأيةةةل يف  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ يعقشةةةقن مةةةع افدوفةةةي افشةةةققظقي  افشةةةقخ:

 ـام يؼومؾقن ادجو ديـم مو رأيل ؾقفؿ مـ أي كوحقي؟احلوـؿي حق

 حؽؿفؿ.  افًويؾ:

أطةةةةـ أن مةةةةـ اةةةةوم افًةةةةمال أن يؼةةةةول مةةةةث ً: إذا وؿعةةةةقا أهى يف يةةةةد  افشةةةةقخ:

ادجو ةةديـ  ةةؾ يؼتؾةةقن؟ أم افًةةمال ؽةةر  ةةذام  ةةؾ مةةث ً: جيةةقز فؾؿجو ةةديـ أن 

اد مـ ادًؾؿغ؟ يؼذؾقا افٌؾدة افتل ؾقفو احلؽوم افشققظققن وؾقفؿ  مٓء إؾر

 ؾلكو أريد مقوقت فؾًمال؟

 ضقى ظذ ـؾ حول جزاك اح خرًا.  افًويؾ:

ٓ  ةق اكجقى ظـ  ذا و ةذام فؽةـ مةو  ةق  قةً افؼصةقد مةـ افًةمال و افشقخ:

  ذا ؾؼط. 

 قً افؼصقد  ق يف افشطر افثوينم و ل مًلفي ؿتةوبؿ أو مةث ً ؿةذف  افًويؾ:

  ذه ادـطؼي.

ًةمال  ؽةذام و ؽةـ يؽةقن افًةمال  ؽةذام حتةك ٓ  ؽـ يؽقن اف افشقخ:

ن أ ّغ ٌَةةة كؼةةةد ظةةةـ ادؼصةةةقد  وفًةةةمالم ؾلكةةةو اؾسوةةةً أن افًةةةمال فةةةف صةةةعٌتونم ومَ 

ن ادجو ةةديـ إذا ـةةوكقا وصةةؾقا إػ إادؼصةةقد  ةةل افشةةعٌي إخةةرىم وأكةةو أؿةةقل 

مرحؾي ابجقم ظذ ظوصؿي مـ افعوصؿتغ اف معتغ اشؿفام أن: و ل ـو ؾ 

 ودم أن ظؾقفؿ أن يتخذوا وشويؾ افتٌؾقغ أن يٌؾغقا افًةؽون  ـةوكم ضٌعةًو وج ل أ

 ؿ مًؾؿقن وفؽـفؿ مضؾؾقنم فتؾةؽ افةدظويوت أ ؿ  مٓء إؾراد افذيـ يظـ 

افتل أكً أذت إفقفوم ؾقـٌغل مٌؾقغفؿ  وحلؼقؼةيم أن كحةـ أصةٌحـو ؿةوب ؿقشةغ 

ـ ٓ يؿؽــةةةةةةو شةةةةةةتق ء ظةةةةةةذ  ةةةةةةذه افٌؾةةةةةةدة أو مؾةةةةةةؽم وفؽةةةةةةـ كحةةةةةةٓأو أدكةةةةةةك مةةةةةةـ ا
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آشتق ءم واحلوـؿ ظـدـؿ افؽوؾر افشققظل مك ومًةتٌد  ٌؼويةف ظةذ احلؽةؿم 

فذفؽ وؿةد أظةذر مةـ أكةذرم مةـ ـةون مةـؽؿ حريصةًو ظةذ افـجةوة  شخصةف و ديـةف 

 ؾؾقخرج مـ  ذه افٌؾدة.

 مو يؿؾؽقن ا روج؟ افًويؾ:

 مو يؿؾؽقن ا روج؟  افشقخ:

 قش ـذفؽ أو افؼضي اـعفؿ.كعؿن ٕن ؾقف أفغوم... ويف ج افًويؾ:

 فؽـ كحـ كًؿع أ ؿ ـثر  رجقن؟ افشقخ:

 ةةةذا  ةةةرج مًةةةؾؾم  عضةةةفؿ يًةةةتطقع فؽةةةـ افغوفةةةى وافعةةةوم يصةةةعى  افًةةةويؾ:

 ذفؽ.

 ـقػ؟ افشقخ:

يعـل إظةؿ وإؽؾةى يصةعى ظؾقةف ا ةروج ؾعة ًن ٕ ةؿ حمةوضقن  افًويؾ:

 إحوضيم فؽـ افذي يتًؾؾ وفف ضرق ومعرؾيم ؾصعى.

أكـةةو فةةقس معؼةةقًٓ وٓ مؼةةوظًو  اعةةقاب:ػةةسض أيضةةًو  ةةذام ؾقؽةةقن ك افشةةقخ:

ـؿ ؤكةةةو ودمةةةوؤأن كظةةةؾ خةةةورج افٌؾةةةدةم كؼومةةةؾ حؽةةةومؽؿ ويؼومؾقكـةةةوم ومةةةذ ى دمو

 ٌةةوًء مـثةةقرًام  ةةذا ؽةةر معؼةةقل أ ةةدًام ؾنمةةو أن  رجةةقا إن اشةةتطعتؿم كلخةةذ كحةةـ 

قفؿم ؾةلكتؿ  ذه احلقطيم وإمو أن  رجقا ظذ حؽومؽؿم ومؽقكقن فـةو ظقكةًو ظؾة

مةةةـ افةةةداخؾ وكحةةةـ مةةةـ ا ةةةورجن ٕكةةةف ٓ يعؼةةةؾ أن يظةةةؾ إمةةةر  ؽةةةذا جٌفتةةةغ 

إػ...  مٓء يي قا مـ  ـو و مٓء يي قا مةـ  ـةوم وظةذ افتعٌةر افعًةؽري 

 افذي ؿؾـوه يقمئذ: مؽوكؽ راوح.



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

70 

ؾةةنذًا: إمةةو أن  رجةةقا و ؾصةةقا ويـةةقوام وإمةةو أن  رجةةقا ظؾةةقفؿ و ةةذا  ةةق  

 تؼد واح أظؾؿ.افًٌقؾ ؾقام اظ

 ضقى صقخ حؽؿفؿ إذا مو أهوا؟ افًويؾ:

حؽؿفةةؿ إذا مةةو أهوا أن يًةةتتو قام وؾعةة ً إذا ـةةوكقا مًةةؾؿغم ؾرأشةةًو  افشةةقخ:

 شقؼقفقن كحـ مًؾؿقن أو ــو مغرر  ـو.. وإػ ةخره.

 ضٌعًو  ذا ـٌور رؤشويفؿ.  افًويؾ:

 كعؿ.  افشقخ:

قفؿم يعةةةةةومؾقا  ؿعومؾةةةةةي ـؾفةةةةةؿ صةةةةةقخ يؼقفةةةةةقن ـةةةةةذا ؾةةةةةام احلؽةةةةةؿ ؾةةةةة افًةةةةةويؾ:

 ادًؾؿغ؟

 ٓصؽم ٓ جيقز يعـل مـ ـون مـفؿ ؽر معروف ـػره  مٓء.. افشقخ:

ريةةقس ادخةةو رات افعومةةي  ـةةوك يف مـطؼةةي مةةـ ادـةةوضؼ ظضةةق ـٌةةر  افًةةويؾ:

جةدًا ؿويةد يف ادخةو رات إؾغوكقةيم  ةذا مؼةك وـةذام وؿةول: أكةو مًةؾؿ وأصةع 

 وـذا.. وأكو مًٌ....

 ٓ  عدمو. او و ق معودي وؿوب افشقخ:

  عد مو أه.  افًويؾ:

ضقةةى  ةةذا ٓ يؼتةةؾ مةةو دام يشةةفد أن ٓ إفةةف إٓ احم وأن حمؿةةد رشةةقل  افشةةقخ:

اح فؽةةـ يتخةةذ احلقطةةي  وفـًةةٌي فةةفم وأكةةو هبةةذه ادـوشةةٌي أمًةةوءل يف كػزةة ـةةؾ مةةو 

شةةةةؿعً  لكةةةةف أكضةةةةؿ مةةةةـ اعةةةةقش احلؽةةةةقمل إؾغةةةةوين إػ ادجو ةةةةديـ أر عةةةةغ 

الًغ صخص ؾقفؿ افؼويد افػ ين.. إػ ةخرهم ؾقو مةرى ادجو ةديـ صخصم 
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مةةوذا يعؿؾةةقا ؾةةقفؿ؟  ةةؾ يعـةةل مصةةؾ هبةةؿ افطقو ةةي يف كػقشةةفؿ أكةةف خةة ص  ةةمٓء 

إفقـةةوم ؾفةةمٓء ٓزم كحـةةك كعطةةقفؿ ـةةؾ  اخرجةةقا مةةـ افًةةؾطي افشةةققظقغ واكضةةؿق

 أهاركو وـؾ خططـو أو يتحػظقن مـفؿ. 

 ٓ يتحػظقن مـفؿ. افًويؾ:

ادػةةةةروض  ؽةةةذام ؾةةةةنذا ـةةةون إمةةةةر ـةةةذفؽ ذاك افةةةةريقس أو أخةةةةرم  افشةةةقخ:

 أن يتحػظقا  وفـًٌي إفقف. ة وفيور

  س ٓ يؼتؾقا. افًويؾ:

 ٓ يؼتؾقا أكو  ؼقل. افشقخ:

ٕكةف أحقوكةًو تحةدث  ةذا إمةر و ةق أن اعامظةي مةرى مةث ً  ؿقظةي  افًةويؾ:

ؾقفؿ فةق ً ويلخةذو ؿ أهىم مؼومؾ يف مرـز مـ مراـز افشققظقغم ؾقدخؾقن ظ

أصفد أن ٓ إفف إػ اح وأكو أصع وأكو أصقم وأكو واح ـذام ضقى دوذا مؼتؾقكةوم 

ؾقؼقفةةقن: واح ــةةو نيةةدوظغ وكحةةـ ؿةةقم مةةـؽؿ كةةوس ضقٌةةغم  ةةذا افؽةة م واؿةةع 

 ومقجقدم ؾقعـل ـثر مـ اإلخقان يؿًؽقا افرصوصوت ويرصق ؿ رش.

 ٓ مو جيقز  ذا. افشقخ:

 ٓ حقل وٓ ؿقة.  فًويؾ:ا

ٕن  ةةمٓء افشةةققظقغ إوؽةةود ٓ أشةةتطقع أكةةو أن أمصةةقر ؿ ذًا مةةـ  افشةةقخ:

مؼـل افعربم ؾنذا ـون ادؼك افعر  حقـام يرى كػًةف مةو  قـةف و ةغ ادةقت 

إٓ حلظوتم يؼقل: أصفد أن ٓ إفف إٓ احم ؾقٌودر ادًؾؿ إػ ؿتؾف طـًو مـف أكف مو 

 ةة  »يم إٓ خقؾةةًو مةةـ افؼتةةؾم مةةع ذفةةؽ يؼةةقل افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م: ؿوبةةو إٓ مؼقةة

 ةةمٓء إؾغةةون أصةةؾفؿ   شمةةوذا مػعةةؾ  ؽؾؿةةي ٓ إفةةف إٓ اح»أو:  شصةةؼؼً ظةةـ ؿؾٌةةف
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مًؾؿغ وفقس أصةؾفؿ مؼةـغم ادؼةك كػًةف ـةام معؾؿةقن مةـ افػؼةف افـٌةقيم 

كام يعومؾ معومؾي ادؼك كػًف إذا وؿع أشرًا يف يد ادًؾؿغ ٓ جيى ؿتؾفم وإ

و ؾِةَداءً  ﴿مـ أر عي أكقاع ؾػل افؼرةن كص ظذ كقظغ:  و َمـًّو َ ْعُد َوإِم  م [4]محمز::﴾َؾنِم 

وافـقع افثوين:  ق آشسؿوق وآشتعٌودم وإخر:  ق افؼتؾم ؾوفؼتؾ يعةقد إػ 

رأي احلةةوـؿ ادًةةؾؿم  ةةؾ أي كةةقع مةةـ  ةةذه إكةةقاع إر عةةي يعةةقد إػ رأيةةفم إمةةو 

مٓء إمةةو  ةةذا وإمةةو  ةةذا وإمةةو  ةةذا  وفـًةةٌي فؾؿؼةةكم أمةةو افةةذي أصةةؾف مًةةؾؿم ثةةؿ  ةة

يمـد إش مف  وفشةفودةم  ةذا ٓ جيةقز ؿتؾةف أ ةدًام إٓ يف طةروف وةقؼي جةدًا يةرى 

احلوـؿ أكف يؼتؾ مـ  وب افتلديى فغرهم وإٓ إصةؾ أكةف ٓ جيةقز ؿتؾةفم وفةذفؽ 

مةةـ ؿٌةةؾ يؼومؾقكةةوم وإكةةام  ةةمٓء  أكةةو مةةو أرى أن رش  ةةمٓء إهى افةةذيـ ـةةوكقا

يؽقكةةةةةقن أهىم وتحةةةةةتػظ هبةةةةةؿ يف أمةةةةةوــن حتةةةةةك يممـةةةةةقا ؽةةةةةدر ؿ واكؼ هبةةةةةؿ 

 ظؾقفؿ.  ذا افذي أراه واح أظؾؿ.

ضقةةى إذا مةةو صةةفد افشةةفودمغم وطةةؾ يٌؽةةلم وشةةوحمقين أكةةتؿ كةةوس  افًةةويؾ:

 ضقٌغ وإكـو...

أمره ؾقام  يعرض ظؾقف اإلش مم أفًً مًؾؿم ضقى  ـو يظفر حؼقؼي افشقخ:

يظفةةر مـةةفم ؿةةد يؽةةقن مـوؾؼةةًو وادـةةوؾؼقن ـةةوكقا يف افعفةةد إكةةقر مةةع ذفةةؽ ـةةوكقا 

يؼرون ظذ طةو ر إشة مفؿم يعـةل فةقس  ـةوك رء يف اإلشة م ؽةومض يعـةل: 

 إمو  ؽذا وإمو  ؽذا.

 ( 00:  27:  25/ 286) اهلدى والنور/
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 الطبايا يف حسب األفػاُ

رض كػًةةةف يف  ةةةذا ادقوةةةقعم و ةةةق ضقةةةى يف أمةةةر صةةةقخ شةةةمال يػةةة افًةةةويؾ:

ةة ن ادرمةةد ٓ مُ إحؽةةؿ افًةةٌويون ٕكةةف ضٌعةةًو يف  عةةض افعؾةةامء يؼقفةةقا:  هم ؤك كًةةوٌَ ًْ

 وٓ يًسقم وأكف يؼتؾ مٌوذةم  مٓء مرمدون ؾام رأيؽؿ يف  ذا يو صقخ؟

ه مؼةةـوت ؤهم كًةةوظةةع مةةو ذـرمةةف ادرمةةد ٓ مًةةٌك كًةةوؤأكةةو أصةةؽؾ  افشةةقخ:

 ٓ مًؾامت ؟او

 ٓ مؼـوت.  افًويؾ:

 ودوذا ٓ مًٌك؟  افشقخ:

 مؼـوت وفؽـ مرمدات.  افًويؾ:

 دوذا ٓ مًٌك؟  افشقخ:

 ةةذه ـؾؿةةي مشةةفقرة جةةدًا  ـةةوك  ةةغ  عةةض افشةةٌوب. يؼتةةؾن.. حؽةةؿ  افًةةويؾ:

 افؼتؾ..

ه وؿعةةـ ؤه خؾقـةةو كؽةةقن واؿعقةةغ افرجةةؾ وؿةةع أشةةرًا كًةةوؤضقةةىم كًةةو افشةةقخ:

 أشرات؟

 أي كعؿ.  افًويؾ:

 ذًا أشرات ـرجؾفـ.إ افشقخ:
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 ـرجؾفـ  ذا صحقت.  افًويؾ:

  ؽذا افصقرة إذًا؟ افشقخ:

 أي كعؿ. افًويؾ:

ومؾقن  حؽؿ مـ أر عيم ؾؼةد يعومةؾ عَ ضقىم كحـ ؿؾـو ةكػًو: إهى يُ  افشقخ:

افرجةةةؾ  وفؼتةةةؾن ٕكةةةف ـةةةون فةةةف  ةةةلس وـةةةون فةةةف صةةةقـيم ؾ،ر ةةةوب إظةةةداء افٌةةةوؿقغ 

ل إشةةرات دةةوذا ٓ يًةةٌغ؟ أكةةو مةةو شةةؿعً  ـةةوك يؼتةةؾ  ةةذا إشةةر. فؽةةـ مةةو  ةةو

ك مةـ يؼةقل هبةذا افؼةقل ؾفةذا هبذام أكو أخشك أن يؽقن  ـوك و ؿم ؾةنن ـةون  ـةو

روف يف افًرة أ دًا  ؽـ أن يؼتؾ افرجؾن ٕن  ذا حؽؿ مـ إحؽةوم ؽر مع

 إر عي.

 ٓ  ذا مش مقجقد يف افؽتى افؼديؿي  حثً ـثرًا مو حصؾً أكو. افًويؾ:

 أكو أؿقل فؽ.  قخ:افش

فؽةةةـ يعـةةةل  عةةةض ادشةةةويخ أؾتةةةك هبةةةذا افؽةةة مم وفةةةذفؽ أكةةةو أردت  افًةةةويؾ:

 افًمال مـ أجؾ  ذا.أظرض 

ن أوأكو مو أظتؼد  ذا افؽ م صحقت  وفـًٌي فؾًرةم فؽـ أكو مو أظؾؿ  افشقخ:

أحدًا يؼقل هبذا افؽ من ٕكف يعورض كػًف  ـػًفم  ـوفؽ ؿقل فٌعضفؿ فقس فف 

ي  وفقاؿعم فؽـ فف ظ ؿي  وٕهى و ةق أن افعةرب ٓ يًةسؿقنم و ةذا رأي ظ ؿ

مفجةةةةقر ؽةةةةر صةةةةحقتم وٓ ؾةةةةرق  ةةةةغ افعةةةةر  وافعجؿةةةةل مةةةةـ حقةةةةٌ إحؽةةةةوم 

إر عيم فؽـ احلوـؿ فف ص حقي مطؾؼةف حقةـام يؽةقن حةوـاًم  وفؽتةوب وافًةـيم 

قؼةتؾفؿن وؿع حتً يده مويي أشرم ؾؼد يرى اشتئصول صلؾتفؿ ظـ  ؽةرة أ ةقفؿم ؾ

وذفؽ مـ افًقوشي افؼظقي ـام ؿؾـوم إر وب إظداءم وؿةد يةرى أن يؿةـ ظؾةقفؿ 
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ـةةةام جةةةوء يف احلةةةديٌ ادشةةةفقر و ةةةق حةةةديٌ وةةةعقػ مةةةراه يف افًةةةرة: اذ ٌةةةقا 

ؾةةةلكتؿ افطؾؼةةةوءم  ؽةةةـ أن يؼةةةقل بةةةؿ  ؾًةةةون حوفةةةف أو  ؾًةةةون ؿوفةةةف: اذ ٌةةةقا ؾةةةلكتؿ 

ن مقؿةةػ افؽةةوؾر أكةةف  شةةك افطؾؼةةوءم وي حةةظ اعةةق افؽةةوؾر مةةو مقؿػةةفم ؾةةنن ـةةو

 ةةةةلس ادًةةةةؾؿغ إذا مةةةةو ؿتؾةةةةقا إهىم ؿةةةةتؾفؿ وإذا رأى أن مقؿةةةةػ افؽةةةةوؾر أكةةةةف 

تحؿد مقاؿػ ادًؾؿغ ويتؼرب إفقفؿ حقـئذ مـ ظؾقفؿم مـ ظؾقفؿ.. و ؽةذام 

وٓ ؾرق يف  ذا  غ افـًوء و غ افرجولم ؿد يؽقن ادـ يشؿؾ اعـًةغم فؽةـ 

ـ أشةةراتم فؽةةـ يف احلةةرب جيةةقز ؿتةةؾ افـًةةوءم ظةةودة ؿتةةؾ افـًةةوء ٓ يؼةةع إذا ـةة

دةو مةةر يف  عةض افغةةزوات  ¢فؽةـ  ؼةط أن يؽةةـ مؼةوم تم وفةةذفؽ افرشةقل 

م  قةةةـام أن افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م أ ةةةوح شمةةةـ ؿتةةةؾ  ةةةذه؟»ظةةةذ امةةةرأة ؿتقؾةةةي أكؽةةةر: 

مفواي افؽػور يف ظؼر دار ؿم ؾقذ ى  ـوك يف افؼةتذ مةـ افـًةوء ـةام يةذ ى 

ـون  ـوك كًوء يؼومؾـ يف صةػقف ادؼةومؾغ يؼةومؾـ وٓ صةؽم مـ افرجولم ؾنذا 

مو إفؽـ وؿعً أشرة فقس  ـوك مصؾحي شقوشقف فؼتؾفـم إمو ادػوداة ؾؿؿؽـم 

مو اشسؿوق واشتعٌود اتع رجول ادًؾؿغ هبـ ؾفذا مـ مصؾحي إمـ ؾؿؿؽـم 

ـ شؿعً ادًؾؿغم افذي ذـرمف يف افقاؿع أكو ٓ أظرؾفم فؽـ هبذه ادـوشٌي  

  ذا أمـ أظوجؿ أم مـ افعرب؟

 مـ افعرب ادقجقديـ  ـوك مـ  عضفؿ. افًويؾ:

 مػضؾ. افشقخ:

يف افًقؾ اعرار يؼقل ادومـ صديؼ حًـ خون: ويغـؿ مةـ افؽػةور افًويؾ:

كػقشفؿ إٓ ادؽؾػ مـ مرمةد وفةق أكثةكم وظر قةًو ذـةرًا ؽةر ـتةو ن ؾوإلشة م أو 

ؽ م افذي مػضةؾً ؾقةف أشةتوذي ؿضةقي مةـ افًقػم يؼح افشقـوينم يؾخص اف

 وؾداء وـذا... ؾفق ؿضقي إٓ ادؽؾػ مـ مرمد وفق أكثك؟
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 ادرمدة إذا ـوكً أكثك معـو و مرمد مـ ديـف.  افشقخ:

 ؼقفف أخقكو.ي ذا افؽ م افذي  ؼقفف مو  ذا افذي  افًويؾ:

 ٓ. افشقخ:

  ق يتحدث ظـ مرمد ةخر. مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

ظجٌتةف افشةققظقي ومةـفجفؿ و ةدأ أل رجؾ مًةؾؿ ارمةد مةـ ديـةفم وأؿقافًويؾ:

 يف افدظقة إػ  ذام إمو يف افدظقة إػ افشققظقي وإمو...

 ٓ افرجؾ متػؼغ مع افشقخ ـ مؽ ظذ افزوجي صققظقف؟مداخؾي:

 افشققظقي ادرمدة. افًويؾ:

 أكةةو يؿؽةةـ مةةةو اكتٌفةةً فؼقفةةؽ: أ ةةةو مرمةةدة أو أفؼةةل يف كػزةةة رءم افشةةقخ:

ر ةةةةام يؽةةةةقن  ةةةةق إؿةةةةربم أكةةةةف مةةةةـ أيةةةةـ ظرؾـةةةةو أكةةةةف مرمةةةةدم  ةةةةؾ  ؿجةةةةرد مؼومؾتةةةةف 

 فؾؿًؾؿغم ومؼومؾتفو فؾؿًؾؿغ أم فقء أخر؟ 

  ذا  ق اإلصؽول افصحقت. افًويؾ:

 إذًا: أكو معذور. افشقخ:

ادرمةةد  ةةؾ يؼتةةؾ أو ٓم شةةقاء ـةةون  افًةةمال:إذًا: كًةةتلكػ ادقوةةقعم إذا ـةةون 

مةةـ  ةةدل ديـةةف »ؿةةول ظؾقةةف افًةة م يف حةةديٌ افٌخةةوري:  ذـةةرًا أو أكثةةك؟ كؼةةقل ـةةام

م وكحـ ٓ كرى ؾرؿًو  غ افذـر وإكثك يف  ذه ادًلفي خ ؾًو فؾحـػقيم شؾوؿتؾقه

فؽـ مـ  ق ادرمد ظةـ ديـةفم  ة  صةؽ كعتؼةد أن مقوةع امػةوق ٓ خة ف ؾقةف أن 

  ةةرد مؼومؾةةي اعةةقش ادًةةؾؿ مةةـ  عضةةفؿم  ةةـ ـةةون مًةةؾاًم مةةـ ؿٌةةؾم ذفةةؽ ٓ

 يعـل أن ادؼومؾ  ذا  ق مرمد ظـ ديـف.
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 إذًا: كحـ كريد أن أن كحرر مـ  ق ادرمد ظـ ديـفم و امذا يرمد؟ 

 ذا  حةٌ معةروف يف ـتةى افػؼةف اومةًوم إمةو أن يـتؼةؾ مةـ ديةـ اإلشة م إػ 

ديـ ةخرم وأكو ٓ أظتؼد أكف  ؿجرد أن يصٌت ادًؾؿ صققظقًوم أكف ارمد ظةـ ديـةفن 

فةةقس ديـةةًوم وإكةةام  ةةق مةةذ ى شةةقود  ةة  صةةؽ نيةةوفػ ف،شةة مم  ٕن افشةةققظقي

و خوصةةةةةي حقةةةةةـام يمخةةةةةذ  تػوصةةةةةقؾ جزيقومةةةةةفم فؽةةةةةـ افشةةةةةققظقغ يف ـةةةةةؾ افةةةةةٌ د 

اإلشةة مقيم يف شةةقريوم يف افعةةراق.. إػ ةخةةره  ةةمٓء ٓ كتصةةقر أكةةف  ؿجةةرد أن 

ؼقن إش مفؿن  دفقؾ أن ـثر مـفؿ تحوؾظقن ظةذ  عةض ؾ  طَ صققظقغ يُ  ايصٌحق

افشعوير ظذ إؿؾ يصع ويصقمم ويؼقل فؽ: ـؾ رء حلوففم دوذا فقء أو 

ون احلقةةةوة ـؾفةةةوم مصةةةقئغ معةةةًون ٕكةةةف يف إصةةةؾ ؽةةةر ؾةةةو ؿ افةةةديـ أكةةةف يشةةةؿؾ صةةة

وافقةةء افثةةوين أكةةف كػًةةف ٓ يػفةةؿ أن افشةةققظقي أ ةةو معةةودي افةةديـم وإكةةام مةةذ ى 

ظؿةف افعدافةي آؿتصةوديي.. اؿتصودي يريد أن يـظؿ احلقوة آؿتصودييم وتحؼؼ  ز

 إػ ةخره.

ؾنذًا ٓ يتٌودر إػ ذ ــو أن  رد مو صخص يؼومؾ يف جقش يتٌـك ادًمفقن 

ؾقف افشققظقيم أكف  ذا ادؼومؾ  ق أـقد ارمد ظـ ديـفم ٓ د حةغ ذاك مةـ معةوضل 

  .شمـ ـػر مًؾاًم ؾؼد ـػر»وشويؾ أخرى خشقي أن كؼع يف حمظقر: 

 طوع صقيت()حصؾ  ـو اكؼ ؾنذًا:

 ةةةق ؾعةةة ً مرمةةةد ظةةةـ ديـةةةف: ؾةةةؤن: فـًةةةتلكػ ادقوةةةقع فـؽةةةقن ظةةةذ  افشةةةقخ:

  صرة شمآً وجقا ًو مـ  ق افذي مًلل ظـف مـ ادرمد؟

 ق افذي ذـرت أوًٓ ؿؾـو: ـون افؽ م يف  ؿؾي أن  ذا افرجؾ مو  مداخؾي:

وؿومةةةةؾ دام أكةةةةف مٌـةةةةك  ةةةةذا ادةةةةذ ى أو  ةةةةذا افـظةةةةوم افشةةةةققظلم وؿومةةةةؾ حلاميتةةةةفم 

  مٓء ادجو ديـ ادًؾؿغ افذيـ يريدون إظ ء ـؾؿي احم وؿومؾفؿ...



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

78 

ؾطٌعةةًو ؾؿجؿةةؾ ضٌعةةًو ؿٌةةؾ افتػوصةةقؾ افتةةل ذـةةرت صةةقخـو ؾنكةةف  ةةذا  ةةق ادرمةةد 

 ادؼصقدم وفؽـ  عد ضٌعًو  ذا افٌقون امضت أمر مفؿ.

ٓ  ةة  صةةؽ  ةةذا يةةو أخةةل مةةو... وخوصةةي أكةةف شةةٌؼ افؽةة م ظةةذ أؾةةراد  افشةةقخ:

أصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ »ذـةةر ؿم أكةةف  ةةرد مةةو يؼةةع أهى  عضةةفؿ يؼةةقل فةةؽ:  أكةةً

 أفًً ؿؾً  ذا؟ شاح

 كعؿ. مداخؾي:

مةةو أدري مةةةوذا  شٓ إفةةف إٓ اح»ضقةةىم و عضةةةفؿ مةةو تحًةةـ أن يؼةةةقل:  افشةةقخ:

ؿؾةةً يعـةةل يتٌةةوـك ر ةةام.. إػ ةخةةرهم كحةةـ ؿؾـةةو  وفـًةةٌي بةةذا وذاك أكةةف ٓ يـٌغةةل 

ظةـ  اً م وإكام يًتػن ظـ حةوبؿ ؾةنن ثٌةً أكةف ؾعة ً ـةون مرمةدادٌودرة إػ ؿتؾفؿ

 ديـفم اشتتقى ؾنن موب وإٓ ؿتؾ.

شٌحون اح و ذا أيضو افؼًؿ إخر أيضًو ؾقةف ظةدد ـٌةر مةـ افـةوس  مداخؾي:

 شٓ إفف إٓ اح»هبذه افصقرةم و ق أكف فق ذ ت ظذ أن يـطؼ افشفودمغ أو يؼقل: 

 مو يـطؼ هبو أ دًا.

  ذا افذي يؼتؾ.  ذا  ق افذي يًتحؼ افؼتؾ.  قخ:افش

  ذا  ق افتػصقؾ صقخـو جزاك اح خر. افًويؾ:

 ( 00:  41:  37/ 286) اهلدى والنور/ 
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 جسيدة ٌاطكة باضي الطمفيني يف 

 أفػاٌطتاُ وٌصيخة لمىجاِديَ األفػاُ

 ةةؾ مةةرون أمهقةةي جريةةدة كوضؼةةي  وشةةؿ افًةةؾػقغ ـةةام  ةةق حةةول ؽوفةةى  افًةةويؾ:

 عامظوت إخرى؟ا

 أرى  ذا إذا وجد أ ؾفو. افشقخ:

 إذا وجد أ ؾفو؟  افًويؾ:

ـُ  افشةةقخ:  ةةو ومةةو أدري إذا ـةةون  ةةمٓء ؤوهبةةوم وظؾامت  أي كعةةؿم يعـةةل إذا وجةةد 

 مقجقديـ.

جةةة ت ادقجةةةقدة افًةةةؾػقي أو افتةةةل ادضقةةةى أضؾعةةةً صةةةقخـو ظةةةذ  افًةةةويؾ:

 مزظؿ أ و شؾػقي مو رأيؽؿ يف أحًـ  ؾف يف  ذا؟

واح أكةةو حتةةك أن مةةـ حقةةٌ افعؼقةةدة أرى  ؾةةي افتقحقةةد ادكةةيي  افشةةقخ:

افتةةل مٌةةع اوظةةي إكصةةورم ؾفةةل مةةـ حقةةٌ افعؼقةةدة وافتقحقةةد جقةةدةم فؽةةـ مةةـ 

حقٌ إحؽوم افؼظقي افػؼفقي ومـ حقٌ إحوديٌ افـٌقييم َأْؿرأ ؾقفو افعجى 

ؾقفةةةةوم وؾقفةةةةو  افعجةةةةوبم يف  ؾةةةةي آشةةةةتؼومي أطةةةةـ مٌةةةةع افًةةةةقدان  ةةةةذه ٓ  ةةةةلس

مؼةةوٓت جقةةدةن فؽـفةةو حديثةةي ظفةةد  وفصةةدور ؾةةام ةن فـةةو أن كًتؽشةةػ حؼقؼتفةةوم 

ويشةةةٌففو اومةةةًوم وإن ــةةةً أكةةةو منةةةورًا هبةةةو إػ حةةةد  عقةةةد  ؾةةةي افػرؿةةةون افتةةةل 

يصةةةةدر و اإلخةةةةقان افًةةةةؾػققن  ـةةةةوك يف افؽقيةةةةًم وظؾقفةةةةو وريقًةةةةفو أطةةةةـ ظٌةةةةد 
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قوشةةقي ويف  قةون ووةةع افةةدول افةرنيـ ظٌةةد ا ةوفؼم  ةةمٓء يعـةةقن  ةوفـقاحل افً

افعر قةةةي وحؽومفةةةوم يعـةةةل يةةةروي ويشةةةػل صةةةدور ؿةةةقم مةةةممـغم فؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ 

أخشك أكف مو يدوم أمر وم وأن يصـع هبو  ام صـع مـ ؿٌؾ  ؿجؾي إميم مع أ ةو 

ـوكةةةً معتدفةةةي إػ حةةةد مةةةوم فؽـفةةةو ـوكةةةً أيضةةةًو ستحةةةي يف مفواةةةي إووةةةوع 

 ظؾقفةةو إٓ شةةـغ ؿؾقؾةةي ثةةؿ شةةجـًم ثةةؿ احلوـؿةةي يف ـةةؾ افةةٌ دم وفةةذفؽ مةةو مهةة

اككةةةف أ ؾفةةةو إػ إصةةةدار ـتقٌةةةوت ٓ ؽـةةةوء ؾقفةةةو وٓ ؿقؿةةةي ظؾؿقةةةي ؾقفةةةوم شةةةةقى 

 معوعي أوووع اجتامظقي اؿتصودييم و لؿ م ؽر ظؾقؿي  وإلش م.

ؾؾةةذفؽ أؿةةقل: إذا ـةةون  ـةةوك ظؾةةامء وـتةةوب تحًةةـقن اختقةةور ادقاوةةقع افتةةل 

قغ  ـةةوك  خوصةةيم وتحًةةـقن افؽتةةوب وافٌقةةونم مػقةةد ادًةةؾؿغ  عومةةيم وإؾغةةوك

ؾفةةذا أمةةر ضوري و ةةذا مةةـ افقاجٌةةوت افؽػويقةةي افتةةل إذا   يؼةةؿ هبةةو أحةةد أثؿةةقا 

اقعةةةًوم وإذا ؿةةةوم هبةةةو افةةةٌعض شةةةؼط ظةةةـ افٌةةةوؿغم ؾل ةةةؾ مؽةةةي ـةةةام يؼةةةول: أدرى 

 شةةعوهبوم ؾةةنن ـةةون يقجةةد  ـةةوك حةةقل أخقـةةو يف افغقةةى اقةةؾ افةةرنيـ مةةـ يثةةؼ 

 مفؿم و نخ صفؿن ؾؾقتؼدم وٓ يؾدغ ادممـ مـ جحر مرمغ. عؾؿفؿ و لؿ 

ٕن ذفؽ افرجؾ صور يف خ ف  قـل و قـفن دةوذا ؟ ٕكةف افظةو ر فةقس  ـةوك 

وحةةدة ؾؽريةةيم ؾفةةق ظؾقةةف أن يًتصةةػل  ةةةـ حقفةةف أكوشةةًو يؽةةقن ؿةةد اؿتـةةع  ةةةل ؿ 

متقحديـ يف ادذ ىم ويف ادؼب مـ جفيم وأ ؿ ؿةودريـ ظةذ أن يؽتٌةقام 

 ن يؼحقا فؾـوس مو يف كػقشفؿ مـ ظؾقم جيى إطفور و.وأ

 وفـًةةٌي يةةو صةةقخـو  ؾةةي ادجو ةةد  ةةل مةةو ؾقفةةو مةةـ يؽتةةى بةةو دايةةاًمم  افًةةمال:

وإكام  ل مًةتػً افعؾةامء و عةض افةدظوةم وـةذا افًةؾػقغم ؾةام رأيؽةؿ يعـةل يف 

 ادجؾي  عؿقمفوم  ؾي ادجو د خوصي و ؾي افٌقون ـذفؽ هبذه ادـوشٌي؟

مةةو ظـةةدي ؾؽةةرةن ٕن احلؼقؼقةةي  ؾةةي ادجو ةةد صةةور بةةو أصةةفر مةةو  قاب:اعةة

 أصقؾفوم أكو جوءين  عض إظداد 
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  عطقؽ إيو و صقخـو  مداخؾي:

 !مو أدري  ؾ اكؼطعً  ًٌى ا  ف افع وؿعم وإٓم ٓ مزال مًتؿر افشقخ:

  ؽـ. ـون يف خطل ـٌر يف افتقزيع. مداخؾي:

 ٓ اقـلم اعفود  ل افتل اقـل مؼريًٌو مٌوظًو.وـذفؽ  ؾي افٌقون  افشقخ:  

 شٌحون اح.  مداخؾي:

 ضقى أن كؽتػل هبذا افؼدر. افشقخ:

 ضقى يف كصقحي  س أخرة يو صقخ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

كصةةةةةقحي مؼةةةةةدمفوم إذا يف كصةةةةةقحي مؼةةةةةدمفو فؾؿجو ةةةةةديـ إؾغةةةةةونم  مداخؾةةةةةي:

 ًتون  ذه يعـل مفؿي صقخـو.وفؾؼودة مـفؿم وإلخقاكـو افعرب  ـوك يف أؾغوك

واح افةةةةذي يؿؽــةةةةل يف  ةةةةذه افًةةةةوظي أن أؿدمةةةةف إػ إخقاكـةةةةو  ـةةةةوك  افشةةةةقخ:

اقعةةةةةةًو: أن ٓ يتـةةةةةةوزظقام وأن آخةةةةةةت ف  ةةةةةةغ إؾةةةةةةراد  ةةةةةةق ـةةةةةةوٓخت ف  ةةةةةةغ 

اعامظوت أمر ضٌقعل ٓ د مـفن ٕن اح ظز وجؾ حلؽؿي مو ؿدر ذفؽم ـام ؿول 

َؽ ﴿معوػ:  ًي َواِحَدًة َوٓ َيَزاُفقَن نُيْتَؾِِػَغ  َوَفْق َصوَء َر   ـْ * َعََعَؾ افـ وَس ُأم  ٓ  َم إِ

ةةَؽ  َؿ َر  
م وـؾـةةو يعؾةةؿ أن افصةةحو ي ريض اح ظةةـفؿ افةةذيـ [221-221 ]هزز:::﴾َرِحةة

أثـةةةةك ر ـةةةةو ظؾةةةةقفؿ يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿم وكٌقـةةةةو صةةةةذ اح ظؾةةةةقفؿ وةفةةةةف وشةةةةؾؿ يف 

م وكحةةق شخةةر افـةةوس ؿةةرين»وـؿثةةؾ:   شأـرمةةقا أصةةحو »أحوديةةٌ ـثةةرة ـؿثةةؾ: 

ذفةةةؽ.. مةةةع  ةةةذا افثـةةةوء افعةةةوضر ـةةةوكقا نيتؾػةةةغ يف ـثةةةٍر مةةةـ ةرايفةةةؿ وأؾؽةةةور ؿم 

وفؽةةةةةـ  ةةةةةذا آخةةةةةت ف مةةةةةو أدى هبةةةةةؿ إػ أن يتـةةةةةوزظقان ٕن افتـةةةةةوزع يةةةةةمدي إػ 

 افػشؾ  ـص أيي افؽريؿي.
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ؾؾفةةةذا وؿةةةد اؿتضةةةً مصةةةؾحي اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتون أن يطةةةرق أروةةةفو  عةةةض 

دًؾؿغ افعربم وبؿ أؾؽور ؿم وبؿ ظودا ؿم وؿةد  تؾػةقن يف  ةذا وذاك ا

مةةع إؾغةةوكقغ ـثةةرًا أم ؿؾةةق ًم وفةةذفؽ ؾةة  يـٌغةةل إذا وجةةد رء مةةـ آخةةت ف 

افػؽري أو إخ ؿةل أن يؽةقن ذفةؽ مةدظوًة فتػريةؼ افؽؾؿةيم وازيةؼ افصةػقف 

دًةةؾؿقن  ةةمٓء افتةةل جيةةى أن مؽةةقن مرصقصةةي اةةوه إظةةداء افةةذيـ اجتؿةةع ا

اقعةةًو مةةـ ظةةرب وأؾغةةون ظةةذ مؼةةومؾتفؿم وإخةةراجفؿ ظةةـ أروةةفؿم يـٌغةةل أن ٓ 

  تؾػقام وأن ٓ يتـوزظقان حتك يتؿؽـقا مـ افؼضوء ظذ ظدو ؿ.

وأكةةو أظةةرف أن افٌعةةد ـٌةةر جةةدًا  ةةغ إؾغةةوكقغ ـشةةعى مًةةؾؿم و ةةغ افعةةرب  

مـحةةرؾغ يف  عةةض ـشةةعى مًةةؾؿ أيضةةًون ٕن افعةةرب وفةةق ـةةوكقا ـةةٌعض إؾةةراد 

افـةةةةقاحل ظةةةةـ افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم وفؽةةةةـ مةةةةع ذفةةةةؽ يؽقكةةةةقن أؿةةةةرب إػ افؽتةةةةوب 

وافًـي مـ إظوجؿم و ـوء ظذ  ذا افقاؿع افذي يؽةقن خةرًا مةـ واؿةع إؾغةون 

وا ؤظةةذ إؾغةةوكقغ أن يرحٌةةقا  قجةةقد ؿ يف أروةةفؿ وأن يشةةؽرو ؿ حقةةـام جةةو

ن مةةةةـفؿ مةةةةـ نيوفػةةةةوت فقًةةةةوظدو ؿ ظةةةةذ ظةةةةدو ؿم وأن يتحؿؾةةةةقا مةةةةو ؿةةةةد يةةةةرو

أي: -دةةةذ ٌفؿن ٕن مةةةذ ٌفؿ.. جيةةةى أن يعؾؿةةةقا  ةةةذه احلؼقؼةةةين ٕن مةةةذ ٌفؿ 

 ق ـًوير ادذا ى إخرى افتل يعقشفو افشةعقب إخةرى  -ادذ ى احلـػل

ادغور ةةةةةي مةةةةةث ً: مةةةةةذ ٌفؿ مةةةةةذ ى اإلمةةةةةوم موفةةةةةؽم وادكةةةةةيقن يغؾةةةةةى ظؾةةةةةقفؿ 

د افـجديي و عض افٌ د ادذ ى افشوؾعلم وادذ ى احلـٌع يغؾى ظذ افٌ 

ء ادذا ى ـؾفؿ أن ـةؾ مةذ ى افًقريي وؽر وم جيى أن يعؾؿ أصحوب  مٓ

مـ  ةذه ادةذا ى فةقس وحقةًو مةـ اح مٌةورك ومعةوػ ظةذ إمةوم ادةذ ىم ؾضة ً 

ظـ أكف فقس وحقًو ظذ أمٌوظفؿ ظذ مةدى شةـغ ضقيؾةيم وإكةام  ةل يف ـثةر مةـ 

إيؿةةي ادتؼةةدمغ أو ادتةةلخريـ  عضةةفو  إحقةةون مؽةةقن اجتفةةودات وةراء فةةٌعض

ؾفةةؿ مةةلجقرون يف افصةةقاب  و خطةةلم ؾًةةقاء ـةةون صةةقا ًو أو خطةةلصةةقاب و عضةةف
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أجةةريـم ويف ا طةةل أجةةرًا واحةةدًام ؾةة  يـٌغةةل أن يةةتحؿس ـةةؾ أصةةحوب مةةذ ى 

دذ ٌةةةفم ؾتؼةةةع افػرؿةةةيم وحقـئةةةذ ٓ يؽقكةةةقن متجةةةوو غ مةةةع ؿقفةةةف مٌةةةورك ومعةةةوػ: 

ـَ ﴿ ـِغَ ادُْ  َوٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة ةة ـَ *  ْؼِ ْزٍب  ِمةة ؾ  ِحةة ةة ـُ قًَعو 
وُكقا ِصةة ةة ـَ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةة اف 

 .[11-12]الر:م:﴾ ِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ 

وٓ صؽ أن ظومي افشعقب ٓ يؿؽـ أن كتصقر أن وظل ـؾ ؾرٍد مـفو ـقظل  

شةةةةوء افؼةةةةويؿقن ظؾقفةةةةوم وفةةةةذفؽ أول مةةةةـ يـٌغةةةةل أن متقجةةةةف  ةةةةذه افـصةةةةقحي ؤوافر

شةةةةةوء افؼةةةةةويؿقن ظةةةةةذ  ةةةةةذه ؤوفؿم وأن يرظق ةةةةةو حةةةةةؼ رظويتفةةةةةوم إكةةةةةام  ةةةةةؿ افرإفةةةةةق

ول ظةـ مـؾؽؿ راٍع وـؾؽؿ مً»إحزاب افؽثرةن ؾل ؿ ـام ؿول ظؾقف افً م: 

ام ؿةةد يؼةةع مةةـ ا  ؾةةوت موفقن ظةةم ؾفةةمٓء رؤشةةوء إحةةزاب  ةةؿ ادًةةشرظقتةةف

صةةةوظي مةةةو ومةةةـ افػةةةتـ  قةةةـفؿن ٕ ةةةؿ ـةةةون  قشةةةعفؿ أن تحقفةةةقا  ةةةغ  ةةةذه افػةةةتـ  ن

يًةةةؿك  وفتًةةةومت ادةةةذ ٌلم ٓ أظـةةةل أن  وفتًةةةومت ادةةةذ ٌل أٓ هيةةةتؿ اإلكًةةةون 

 ؿعرؾةةي احلةةؼ ادقجةةقد يف ادةةذا ى إخةةرىم وإكةةام أظـةةل  وفتًةةومت: أكةةؽ إذا 

افتؼقةةةً مةةةع أخقةةةؽ ادًةةةؾؿ وجةةةرى  قـةةةؽ و قـةةةف خةةة ف مةةةو يف مًةةةلفي مةةةوم شةةةقاء 

يف ذفةةةؽ ثةةؿ  ؼةةل ـةةةؾ  ـوكةةً يف افػةةروع ـةةام يؼقفةةةقن أو يف إصةةقلم ؾتٌةةوحثتؿ

مـؽؿ ظذ رأيف افًةو ؼ متؼقةًو ر ةف مٌةورك ومعةويل خويػةًو مةـ ر ةف ؽةر متعصةى إٓ 

مـةةةوؾر  قن  ةةةذا افٌؼةةةوء ـةةةؾ ظةةةذ مذ ٌةةةف شةةةٌىكةةةف صةةةقابم ؾةةةلٓ يؽةةةأدةةةو يٌةةةدو فةةةف 

وـقكةقا ظٌةود »ومٌوؽض ومدا رم وجيى ظؾقفؿ أن يؽقكو ـةام يف افةـص افؽةريؿ: 

ذه ادـوشٌي وشةٌحوكؽ افؾفةؿ و حؿةدك اصةفد أن  ذا مو يتقن يل هب شاح إخقاكو

 ٓ إفف إٓ أكً أشتغػرك وأمقب إفقؽ.

 ( 00:  55:  30/ 286) اهلدى والنور/

 (   01:  00:  02/ 286) اهلدى والنور/

 ( 00:  03:  13/ 287) اهلدى والنور/ 
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 دلمظ آخس حوه اجلّاد األفػاٌي

 موفةؽده ـ م حقبو وافشقخ أ ةق  وفـًٌي فؾؼضقي إؾغوكقي افقافد ظـ مداخؾي:

 وافدـتقر رؾقؼ وـثر مـ ادشويخ ظـد ؿ ـ مم ٕ ؿ ذ ٌقا.

 مػضؾقا مو ظـدـؿ كًؿع وكًتػقد. افشقخ:

ادجو ديـ إؾغون أن ـام ظؾؿً يعـل أن وحةدة افؼقةودة مةو  ةل  مداخؾي:

أو مقجقدة ظـد ؿم ؾفؾ ظدم وجقد وحدة افؼقودة يعـل  ؾ يًقغ فـةو أن كقاؾةؼ 

 كؼقل فٌعض ادًؾؿغ يذ ٌقا مع  مٓء ادجو ديـ.  ذه واحدة.

افثوكقةةةي: مقوةةةقع افةةةقظل افًةةةقودم  ةةةؾ  ةةةذا افةةةقظل افًةةةقود مقجةةةقد ظـةةةد 

  مٓء ادجو ديـ وؿود ؿ؟

 فقس مقجقدًا. افشقخ:

ضقةةى ـةةذفؽ  وفـًةةٌي دقوةةقع افعؼقةةدة  ةةؾ  ةةل مقجةةقدة ظـةةد ـةةؾ   مداخؾةةي:

 افؼقاد؟

 فقًً مقجقدة. افشقخ:

إذا مةةةةث ً كحةةةةـ ؾرضـةةةةو يف صةةةةٌو ـو ادةةةةتعؾؿ افةةةةقاظل افػةةةةو ؿ فؾعؼقةةةةدة  داخؾةةةةي:م

ورمقـةةةو هبةةةؿ يف أحضةةةون  ةةةمٓءم و ةةةمٓء ـةةةام ظرؾـةةةو وظؾؿـةةةو ٕكـةةةل ذ ٌةةةً إػ 

 ـوك ورأيً  عةض اعامظةوت بةؿ يةذ ى مةع اعامظةيم ثةؿ  عةد ذفةؽ يةليت يف 

ف إمةو أن جٌؾ مـ اعٌول مـ ا ؾػ ويؽقن ظـده حؼد ويؼتؾ  عض رؾؼويةفم ٕكة
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يؽقن صةقعل أو يؽةقن أصةعري أو يؽةقن صةقيف خةرايفم أو صةقعلمـقػ كةلاـ 

أمثةةةول  ةةةمٓء ظةةةذ صةةةٌو ـو وكحةةةـ كعةةةد ؿ  ةةةر وفؼقةةةودة جقةةةدة ؿقةةةودة هبةةةو وحةةةدة 

 افريوشي ...

أكو  ذا  ورك اح ؾقؽ  ذه إشئؾي )اكؼطوع( يف افـؼطي إوػ و ل:  افشقخ:

 ة د إشة مقي أم فقًةً  ة د إشة مقي؟ وأكةً  ذه افٌ د أي افٌ د إؾغوكقي  ةل 

شةةؿعتـل أؿةةقل يف ـةةؾ إشةةئؾي افتةةل شةةلفً ظـفةةو: فقًةةقا ـةةذفؽ فقًةةقا ـةةذفؽ.. 

إفخم  ؾ كخرج  ـتقجي أن  ةذه افةٌ د  ةل  ة د ؽةر إشة مقي؟ أكةو مةو أطةـ أكًةوكًو 

مـ  مٓء اإلخةقان افةذيـ أذت إفةقفؿ وشةؿعـو ظةـ ؽةر ؿ أيضةًو أ ةؿ يؼقفةقن 

افةٌ د  ًةٌى مةو ؾقفةو مةـ اكحةراف ظةـ اإلشة م إمةو يف افعؼقةدة وإمةو يف  لن  ذه 

افعٌةةودة أو يف ؽةةر ذفةةؽ  ةةرج ظةةـ ـق ةةو  ةة د إشةة مقي ومؾحةةؼ  ةةوفٌ د افؽةةوؾرة 

وادؼةةةةـيم أي: ٓ أمصةةةةقر مًةةةةؾاًم ٓ يػةةةةرق  ةةةةغ افةةةةٌ د إؾغوكقةةةةي و ةةةةغ افةةةةٌ د 

قد وظدم افتػريؼ  غ افذيـ افروشقيم مو أطـ إكًوكًو يصؾ  ف إمر إػ  ذا افتقح

 ةةواقا افةةٌ د إؾغوكقةةي و ةةؿ ـػةةور مؼةةـقن م حةةدةم و  ةةغ افةةٌ د ادفواةةي 

 و ل   د إش مقي.

إذا ـةةةةون إمةةةةر ـةةةةذفؽ ـةةةةام أؿةةةةقل إكـةةةةل ٓ أظتؼةةةةد أن أحةةةةدًا يؼةةةةقل يف افةةةةٌ د 

إؾغوكقةةةي أ ةةةو فقًةةةً  ةةة د إشةةة مقيم إذًا: يتجةةةف افؽةةة م يف ادظةةةوء أن  ةةةذه افةةةٌ د 

 د إش مقيم مـ  ـو يؽقن مـطؾؼ افٌحٌ وكؼوش رأيغ متٌويـغم أم رأشًو كقرد  

اإلصؽوٓت افًو ؼي وأمثوبو ؾلكو أرى ذفؽ خطل  ًدًا  ًاًمم ؾؿـ ـةون مةـ 

 مٓء ـةام أظتؼةد يةقاؾؼـل ظةذ ؿةقل  ةذا أن  ةذه افةٌ د  ةل  ة د إشة مقي ظةذ 

 مقي ؾام واجى ادًؾؿغ؟ظجر و و جر و حقـئٍذ كؼقل: إذا ؽزيً   د إش 
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أكةةو أظتؼةةد واحلوفةةي  ةةذه ٓ مةةرد مؾةةؽ إشةةئؾي ـؾفةةو إض ؿةةًوم مؾةةؽ إشةةئؾي مةةرد 

كف إذا ؿومً اوظي مةدظق فؾجفةود يف شةٌقؾ اح كشةسط إـام ــو وٓ كزال كؼقل: 

ؾقفةةةو  ةةةذه افؼةةةوط ـؾفةةةو افتةةةل ذـةةةرتم وكشةةةسط ظةةةذ افةةةرأس أن يؽةةةقن  ـةةةوك  

فؽـ افدؾوع ظـ افٌ د اإلش مقي ؽر إظ ن اعفةود خؾقػي مٌويع مـ ادًؾؿغم 

يف شٌقؾ كؼؾ افدظقة اإلش مقي إػ  ة د أخةرىم وأكةو وؾةقق ـةؾ ذي ظؾةؿ ظؾةقؿ 

ٓ أظؾةةؿ أن أحةةدًا مةةـ ظؾةةامء ادًةةؾؿغ يشةةسط حقةةـام امػؼةةقا اقعةةًو ظةةذ أكةةف إذا 

ـقةًو ؽزيً  عض افٌ د اإلش مقي مـ افؽػور أكف جيى ظةذ ادًةؾؿغ وجق ةًو ظق

أن  رجقا فدؾع  ذا افعدو افذي  وجؿ جوكًٌو مـ افٌ د اإلش مقيم أكو ٓ أظؾةؿ 

أحةةدًا يشةةسط أن مؽةةقن  ةةذه افةةٌ د ـؾفةةو متػؼةةي ظةةذ ظؼقةةدة واحةةدة وظةةذ رأي 

واحةةدم فؽةةـ يؽػةةل أن مؽةةقن  ةة د إشةة مقي وـػةةكم إذا ـةةون إمةةر ـةةذفؽ ؾؽةةؾ 

 ةةةو  ؼةةةل يف ذاـةةةريت  ةةةو وافشةةةٌفوت ؽةةةر واردةم ـةةةقن مةةةث ً اإلصةةةؽوٓت  ةةةذه 

 شؿعتف مـؽؿ ةكػًو ـقػ كرمل  شٌو ـو يف ذاك ادؽون.

 ادعرـي ؽر متؽوؾئي. مداخؾي:

أؿقل: إن  ذا افؼقل ٓ يردم ٕكو كحـ كروي بؿ يف اعفود يف إؿومي  افشقخ:

ن اعفةةود  ةةذا إؾةةرض ر ـةةو ظةةز وجةةؾ ؾروةةف ظؾقـةةوم  عٌةةورة أخةةرى: إمةةو أن كؼةةقل 

ؾ أشةةتدرك أن ظةةذ كػزةة و ةةذا فعؾةةف مةةـ افدؿةةي يف ؾةةرض أو فةةقس  ػةةرضم  ةة

 افتعٌر: مٌديقو ً إمو أن كؼقل جيقز  ذا اعفود أو ٓ جيقز.

 مو كؼقل ؾرض ظغ. مداخؾي:

اشةةؿت يلم يعـةةل: أن ؾقةةف ظـةةدكو ثةة ث مرامةةى: جيةةقز اعفةةودم  ةةق  افشةةقخ:

 ةةق ؾةةرض ظقـةةلم ؾةةؤن أكةةو  ةةدأت وؿؾةةً: أشةةتدرك ظةةذ كػزةةم  مؾةةرض ـػةةويل

 ةةةةذا أشةةةةؾقب يف افٌحةةةةٌ وضةةةةرح ادًةةةةلفي فتتضةةةةت فؾجؿقةةةةعم أكةةةةو أن أؿةةةةقل: و
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اعفةةةود  ـةةةوك إمةةةو أن يؽةةةقن جةةةويزًا أو أن يؽةةةقن ؽةةةر جةةةويزم ؾلكةةةو أكطؾةةةؼ مةةةـ  ـةةةوم 

جيةةةقز اعفةةةود  ـةةةوك أم ٓ جيةةةقز؟ ـةةةذفؽ أؿةةةقل مةةةـ  اعةةةقاب:وأريةةةد أن أمؾؼةةةك 

 ظـدي وأرجق أن ٓ  قى اح طـلم ـام ؿؾً ةكػًو..

 ل أحد افطؾٌي وشمال مـ افشقخ ظـف ورد مـ افطوفى.وصق مداخؾي:

مةةو أدري اإلصةةوظي افتةةل جوءمـةةو مةةـ   دـةةؿ مةةو أصةةؾفو أن افشةةقخ يف   افشةةقخ:

ادًتشةةػكم ـثةةر كةةوس امصةةؾقا معـةةو  ومػقةةًو حتةةك ٕول مةةرة  ةةوفرؽؿ أين أكةةو كةةودر 

ـ  وزآمصول مع مؽتى افشقخ   ؾومصؾ أحد ادقطػغ ظـده يف افدار و  أــ ا 

ؾقفوم ؾًلل ظـ افشقخ وأكةف ـقةػ حوفةف و خةرم و ؾغـةو أكةف يف ادًتشةػك مةع أن 

 ةةذا ا ةةز  ةةذا ـؾةةف  احلؿةةد ح ضقةةىم وأكةةف ذ ةةى إػ ادًةةجد مةةـ افؽةة م  ةةذام 

ثةةؿ  عةةد ذفةةؽ امصةةؾ يف صةةفري  ـةةوك مهةةوم يف جةةدة يعـةةل افعديةةد مةةـ إخٌةةور 

كًةون شةفقًا أو ظؿةدًا يشةقع ضٌعًو ـام كعؿؾ اقعًو: ومو ةؾةي إخٌةور إٓ روا ةوم إ

خةةةزًا ؽةةةر صةةةحقت ؾقتـوؿؾةةةف افـةةةوس ويصةةةٌت خةةةزًا متةةةقامرًام احلؿةةةد ح مةةةو شةةةؿعتؿ 

 رء مـ ذفؽ.

كعقد إػ مو ــو ؾقفم ـون افٌحٌ حقل اعفةود يف  أؾغوكًةتونم ؾلكةو ٕول مةرة 

خطةةةةةةةر يف  ةةةةةةةويل أن  لكةةةةةةةف ضرحةةةةةةةف  عةةةةةةةض إؾووةةةةةةةؾ احلةةةةةةةوضيـ أن  عةةةةةةةض 

 عةةض إخقاكـةةو  ـةةوك ظـةةدـؿ يف ادديـةةيم خطةةر يف  ةةويل اإلصةةؽوٓت كؼقبةةو مةةـ 

أن أشةةةر يف افٌحةةةٌ يف  ةةةذه افـؼطةةةي ظةةةذ ضريؼةةةي ر ةةةام ٕول مةةةرة أمعةةةرض بةةةوم 

ؾلؿقل: اعفود يف أؾغوكًةتون إمةو أن يؽةقن جةويزًا وإمةو أن يؽةقن ؾةرض ـػويةي أو 

أن يؽةةقن ؾروةةًو ظقـقـةةًوم وؿؾةةً ؿٌةةؾ ذفةةؽ: افةةٌ د إؾغوكقةةي ٕكةةف ـةةون مةةـ اؾةةي 

اإلصةةؽوٓت افتةةل ضرحةةً ةكػةةًو أكةةف ؾقفةةو أحةةزاب وؾقفةةو مؽةةت ت صةةقؾقي وصةةقعقي 
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 ؾ معتؼد أن  ةذه إصةقوء مقجةقدةم ـةون جةقا   افًمال:ومو صو ف ذفؽم وـون 

 ضٌعًو  وإلجيوب: كعؿ كعؿ كعؿ.

فؽـ  عد ذفؽ أكةو أوردت افًةمال افتةويل و ةق: ظةذ افةرؽؿ مةـ  ةذه إصةقوء 

إ ةةو  ةة د إشةة مقي أو أ ةةو  ةة د ؽةةر إشةة مقيم وزدت  أن  ةةذه افةةٌ د إمةةو أن كؼةةقل

ي و ةةغ افةةٌ د  إمةةر إيضةةوحًو إمةةو أن كؼةةقل: ٓ ؾةةرق  ةةغ افةةٌ د إؾغوكقةةي ادفوَاةة

ام يؼقفقا أن أزيد مـ ظـدي ظذ مةو ادفوِايم أي:  مٓء ـػور ومثؾ افروشقي

ؿ ا ـزيةةرم  ةةؾ ةكػةةًو يؼقفةةقا ظـةةدكو مثةةؾ أفٌةةوين مراتةةف: شةةـ افؽؾةةى يف حلةةؿؾتةةف 

هبةةةذا افؽةةة مم يعـةةةل: إذا  ةةةوجؿ افةةةروس  ةةة د إؾغةةةون صةةةق يؼقفةةةقا  مًةةةؾؿيؼةةةقل 

ظةةذ وجةةف إرض  مًةةؾؿظـةةدـؿ َمثَةةؾ يشةةو ف  ةةذام أكةةف ؾخةةور يؽنةة  عضةةفم  ةةؾ 

 يؼقل  ذا افؽ مم ٓ أظتؼدم  ذا حًـ طـ  وفـوس.

ر ةةةو إذًا: ٓ مـةةةوص فـةةةو مةةةـ أن كؼةةةقل: إن مؾةةةؽ افةةةٌ د  ةةة د إشةةة مقي ظةةةذ ظج

 و جر وم ؿؾـو  ذا شو ؼًو.

أن رجعـةةو إػ افؼةةقل: حؽةةؿ اعفةةود  ـةةوكم  ـةةوء ً ظةةذ إصةةؽول ضةةرح: ـقةةػ 

 كؾؼل  ل ـويـو وصٌو ـو يف مؾؽ افٌ د ويروح دمفؿ  ؽذا  در؟

حقـئٍذ ؿؾً ٓ د مةـ افـظةر يف حؽةؿ  ةذا اعفةودم ؾفةق  ة  صةؽ يةدور إمةو أن 

ذ ؿًةةةؿغ ؾةةةرض ـػةةةويل وؾةةةرض يؽةةةقن جةةةويزًا وإمةةةو أن يؽةةةقن ؾروةةةًو ثةةةؿ  ةةةق ظةةة

ظقـلم  ؾ  ـوك  ةو يؿؽــةو أن كتصةقر أن مًةؾاًم يؼةقل: إن جفةود  ةمٓء افـةوس 

 يف   د ؿ افروس  ق أمر ؽر جويز أم كؼقل أمر جويز؟

أن أكو أريد أن أمؾؼك جقاب مـ احلوضيـ ظذ اخت ف أراء وإؾؽورم 

 فؽـ  ؾ يؿؽـ أن يؼول: إكف ؽر جويز؟
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حةةةةـ كؼةةةةقل:  وفـًةةةةٌي فئؾةةةةراد  ةةةةذا جةةةةويزم وفـةةةةو أن كًةةةةوظد ؿ  ةةةةام ك مداخؾةةةةي:

 كًتطقعف مـ مولم وكًوظد ؿ وكؼػ معفؿ.

كحـ أن إذا شؿحً مو كدخؾ يف افتػوصقؾم اعفود  ـةوك جةويز أم  افشقخ:

 ؽر جويز؟

جويز  وفـًٌي بؿم أمو  وفـًٌي يل أكو يف ادديـيم وأكو جةوفس  ـةوكم  مداخؾي:

ود وأؾفةةةؿ وأظةةةرف أن إمةةةر أمةةةر افؼتةةةول  ةةةغ إؾغةةةوكقغ وأكةةةو ظـةةةدي وظةةةل شةةةق

ر مةةـ ؿٌةةؾ أ مريؽةةوم وإمةةر يف ا ؾةةقٍ أيضةةًو مةةد ر    دَ وافةةروس ادقجةةقد أن ُمةة 

مـ ؿٌةؾ روشةقو و ـةوك كةزاع وساع  ةغ ؿةقمغ ظظقؿتةغ ـةؾ واحةدة مةـفام مريةد 

ي أن مضةةع بةةو ؿةةدم حتةةك مةةزاحؿ إخةةرىم ؾةةفيت إػ صةةٌوب مثؼةةػ ثؼوؾةةي إشةة مق

 ؿ كػًؽ بمٓء افروس يؼتؾقك.ؾ  يًتػود مـف يف ـؾ  ؾدم وأؿقل فف: اذ ى وَش 

 شؾؿ كػًؽ. افشقخ:

 يعـل: دو يذ ى إػ معرـي ؽر متؽوؾئي. مداخؾي:

حتةك مةو مظةـ إذا شةؿحً يةو ؾضةقؾي افشةقخ أكةو كحةـ كختؾةػ يف  ةذه  افشقخ:

افؼةةةويؿ أن يف افـؼطةةةي أيضةةةًو اشةةةلل إخقاكـةةةو افةةةذيـ يعرؾةةةقن مةةةو رأيةةةل يف افؼتةةةول 

ا ؾقٍ ويف افؼتول يف كػس إؾغونم وأكو  أؿقل و عض إخقاكـةو مقجةقديـم يف 

ن اعفود  ـوك ؾةرض ظقـةل وفةقس ؾروةو ً ـػويقةو ًم أؿةقل: مةو إافقؿً افذي أؿقل 

دام افطريؼ مػتقح ؿٌؾ أن يغؾؼم دوذا؟ ٕين أظتؼد افذي أكةً مؼقفةفم فؽةـ  ةؾ 

ؼؿةةةةةي شةةةةةويغيم يؼقفةةةةةقا ظـةةةةةدكو يف افشةةةةةوم: ـؾؿةةةةةي  ةةةةةذا معـةةةةةوه أن كةةةةةدع إؾغةةةةةوكقغ ف

ٓم ـام ؿؾً ةكػًو:  اعقاب:وؽطوؤ و:  ؾ كدع إؾغوكقغ فؼؿي شويغي فؾروس؟ 

ٓم ٓ كؼقل ؽر جويز وإكةام  ةق  اعقاب: ؾ كؼقل  لن اعفود  ـوك ؽر جويز؟ 

م ٕكف  ورك اح ؾقؽ  ذه مؼةدموت  ةرج مـفةو كتةويٍم ؿٌةؾ أن ٓ ٓاجويزم صت و
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ؼدموت ادتػؼ ظؾقفو  غ اعؿقع ٓ تحًةـ أٓ كصةؾ إػ افـتقجةيم إذا ادضعقا ي

ــةةً مؼةةقل ٓ شةةؿت اح:  لكةةف  ؽةةر جةةويز مةةو ؾويةةدة افٌحةةٌم ٕكةةؽ إذا ؿؾةةً ؽةةر 

جةةويز ؾلكةةً مؼةةقل ؽةةر جةةويز أن مرشةةؾ إفةةقفؿ ادةةولم وؽةةر جةةويز أن مرشةةؾ إفةةقفؿ 

 ويز.افً حم صت أم ٓ؟ وفذفؽ أكً ٓ مؼقل: إكف ؽر ج

َؿ يف  ؾةةدهم افشةةخص افةةذي يؽةةقن جةةوفس  مداخؾةةي: حؽؿفةةؿ حؽةةؿ مةةـ ُدْوِ ةة

 يف  ؾده.

شةةوحمؽ اح شةةوحمؽ احم أؿةةقل: ـؾؿةةي وؽطوؤ ةةوم كحةةـ أن امػؼـةةو  افشةةقخ:

 أن اعفود  ـوك جويزم أفقس ـذفؽ؟

 .مًؾؿأكو ٓ أؿقل جويز فؽؾ  مداخؾي:

قةؽم أفًةةـو ؿؾـةو ثةة ث شةـليت إػ افتػصةةقؾم إن ؿؾـةو ؾةةرض  ةورك اح ؾ افشةقخ:

مرامى جويزم ؾرض ـػويل ؾرض ظقـلم أكً أن أراك مؼػز ؿػز افغةزٓنم مؼػةز 

 مـ افؼقل  وعقاز إػ أكف ؾرض ـػويلم ٓم كحـ   كـتف.

 كؿق مع اعويز. مداخؾي:

أحًةةةـً  ةةةورك اح ؾقةةةؽم أن كؼةةةقل: كحةةةـ أن اعفةةةود  ـةةةوك جةةةويزم  افشةةةقخ:

ذا افؼقل إض ؿًوم يعـل: مو يةرد ظؾقةف إصةؽوٓت ضقى وٓ إصؽول وٓ ريى يف  

 ـام ذـرت  وفـًٌي فؾػروقيم أشلل أن: يرد ظؾقف إصؽوٓت؟

 يعـل  ؿطؾؼ اعقاب ٓ يرد ظؾقف إصؽوٓت. مداخؾي:

 وؾقف مؼقد جقاز  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

يعـةةل  وفتػصةةقؾ ادةةذـقر أكةةف أن ادًةةلفي  ةةرج ظةةـ ـق ةةو جةةقاز  مداخؾةةي:

 از إػ مًلفي أـز مًلفي فعٌي شقوشقي.وؽر جق
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 مو كحـ اكتفقـو مـفو يو أخل.افشقخ:

 ـقػ كـتفل مـفو و ل  وؿقي. مداخؾي:

اكتفقـةةو مـفةةوم أفًةةـو ؿؾـةةو ةكػةةًو أكةةو كحةةـ كؼةةقل: جو ةةدوا أظقـةةقا اعامظةةي  افشةةقخ:

 مٓء ؿٌؾ أن يغؾؼ افٌوبم ٕن افؼضقي ؾقفو شقوشيم مثؾ مو صور يف ؾؾًطغ أكو 

وؾقف مًجق ت: أكو أخشك مو أخشوه أكةف معةقد أؾغوكًةتون و ةذه ـؾؿةي ر ةام ؿؾً 

أ ةق ظٌةد مو شٌؼـل أحد إفقفو ر ام معقد أؾغوكًتون إػ ؾؾًطغ ثوكقيم و ةذا أخقكةو 

شةةؿع مـةةل  ةةذا مةةرارا ًومؽةةرارًام أكةةو أخشةةك  ةةذام فؽةةـ كحةةـ ٓ جيةةقز فـةةو أن  اح

اب فؾجفةةةود يف ؾؾًةةةطغ كػةةةتت ادجةةةول فتصةةةٌت  ؽةةةذام يعـةةةل: فةةةق ؾتحةةةً إ ةةةق

كؼةةقل: إن  ـةةوك فعٌةةي شقوشةةي وٓ كجو ةةد؟! ضقةةىم أن  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةو أؿةةقل 

فؽ ـام ؿؾـةو فشةقخـو ادعةسض: إمةو جةويز وإمةو ؾةرض ـػةويل وإمةو ؾةرض ظقـةلم 

 ؾقف احتامل ثوفٌ؟

 ٓ ضٌعًو. مداخؾي:

ـةةوك خؾقـةةو ظةةذ آحةةتامل إولم امػؼـةةو مةةع افشةةقخ أن  ةةذا اعفةةود   افشةةقخ:

 جويزم ثؿ ؿؾـو فف: ؾقف إصؽوٓت؟ اشتعون  لخقف ... ؾقف ظـدك رءم كًؿعف.

 افـؼطي..  ق ادشؽؾي يف افؾعٌي افًقوشقي يو صقخ مداخؾي:

 أشتوذي افذي ظـدي ؾؼط  ل افؼضقي افًقوشقي  ذه.

يةةو أخةةل  ةةذه مقجةةقدة ظـةةدي  ةةورك اح ؾقةةؽم فؽةةـ افؼضةةقي افًقوشةةقي  افشةةقخ:

وكةدع مؾةؽ افةٌ د فؼؿةي شةويغي فؾعٌةي افًقوشةقي أم كؼةقم  ةام   ؾ كًتًؾؿ بو شؾػوً 

 جيى ظؾقـو؟
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أكو يؼع يف كػزة رء: أٓ يؼةول أن مؽةقن مؾةؽ فؼؿةي شةويغي أؾضةؾ  مداخؾي:

 مـ  أن كؽقن كحـ وإيو و فؼؿي شويغي.

ؿ ظةةةـ أن أم ظةةةام شةةةقؽقن يف مةةةو يةةةليت مةةةـ افزمةةةونم  ةةةؾ ؾأكةةةً مةةةتؽ افشةةةقخ:

يةةةى؟ ٓ صةةةؽ أكةةةؽ مةةةتؽؾؿ ظةةةـ افغويةةةىم وحقـئةةةذ مةةةتؽؾؿ ظةةةـ افشةةةو د أم ظةةةـ افغو

 أؿقل فؽ:  ؾ يقجد يف افٌحر ...؟

 ٓ. مداخؾي:

 ؟موفؽؿؾنذًا  افشقخ:

 افشو د أن  ؿ ـذفؽ  ؿ يؾعٌقن أن حتك يف افشو د.. مداخؾي:

يةةو أخةةل  ةةؿ يؾعٌةةقن فؽةةـ ـةةون شةةمايل مةةوذا يؽةةقن مقؿػـةةو اةةوه  ةةذه  افشةةقخ:

ؿةة ً كػًةةد ظؾةةقفؿ  ةةذه افؾعٌةةي أو جوكٌةةًو مـفةةوم افؾعٌةةيم إذا ــةةو كًةةتطقع أن كعؿةةؾ ظ

موذا يـٌغل أن يؽقن مقؿػـو؟ أكً أن مع إشػ مسك افٌحٌ افةذي يتعؾةؼ  ـةو 

ومٌحةةةٌ ؾةةةقام يتعؾةةةؼ  غركةةةو مةةةـ أظةةةدايـو وخصةةةقمـوم إ ةةةؿ يػعؾةةةقن ـةةةذا و ـةةةذام 

يؾعٌةةقن يعـةةلم  ططةةقن فةةق ً  ةةورًام و ةةذا أمةةر ٓ  ػةةك ظةةذ افـةةوس ـةةؾ افـةةوس 

مةةـ -فشةةقخ افةةذي ٓ يشةةتغؾ  وفًقوشةةيم و ةةق كػًةةف ؿةةرر فؽةةؿ ةكػةةًو أكةةف ؿةةول: حتةك ا

حتك  عض افـةوس دةو شةؿعقا ـ مةل يف احلجةوز  لكةف جيةى ؿةوفقا:  ةذا  -شـغ

يـويف ـ مؽ مـذ شـي أو شـتغم ؿؾـو:  ومقا افؼيطم وإذا افؼيط أكو أؿقل ؾقةف: 

ؿؾـةةو:  ةةذا رء  ةةق ةخةةذ حةةذري أن معةةقد ادعرـةةي  ـةةوك ـةةام وؿةةع يف ؾؾًةةطغم 

ٌم شقود إن صت افتعٌرم وـقن جيى ظؾقـو أن كغقٌ أوفئؽ  ذا رء ةخةرم ـم

 ؾام ؾقف ظـدي مـوؿض يف ادقوقع.
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وٓ مماخةةذين أكةةو أن ظـةةدي مةةـ اعةةرأة أن أؿةةقل –ؾةةنذًا: كحةةـ أن دةةو كٌةةدأ 

فةةةؽ ٓ فغةةةرك دةةةو كٌةةةدأ كصةةةـػ إمةةةقر ـةةةذا ؾتسـةةةقا مةةةو كتػةةةؼ ظؾقةةةف ومةةةدخؾقا يف 

 قوقع ثوينم  ذا معـوه نيؾ يف افٌحٌ.م

أن كـتؼؾ إػ ا طةقة افثوكقةيم إذا مةو ـةون ظـةدك إصةؽول أو إشةتوذ مةو ظـةده 

إصةةةؽول ـةةةام شةةةؿعـو أكةةةف  ةةةذا أمةةةر جةةةويزم كـتؼةةةؾ إػ مرحؾةةةي ثوكقةةةيم مةةةو  ةةةل  ةةةذه 

 ـػويقو ً؟ أن أظطقين جقا ؽؿ. افثوكقي: ؾرض ـػويل أم فقس ؾرووً  ادرحؾي

يف كػزةةةةةةةة رء حتةةةةةةةةك... ادرحؾةةةةةةةةي إوػ أوًٓ  وفـًةةةةةةةةٌي  ؼةةةةةةةةل  مداخؾةةةةةةةةي:

 فؾؿقوقع فؾتؽوؾمم يعـل: اؾرض أكو كحـ خرجـو أن ظذ اخت ف ظؼويدكو.

  ؾ  ذا فف ظ ؿي  وعقاز؟ افشقخ:

 فف ظ ؿي  وعقاز. مداخؾي:

فةةف ظ ؿةةي  ةةوعقاز مليقةةدًا أم كػقةةًوم  ةةذا افةةذي شةةتؼقفف يميةةد اعةةقاز أم  افشةةقخ:

 ز؟يـػل اعقا

 يـػل اعقاز. مداخؾي:

  ذا افذي ــً أخوف مـف. افشقخ:

 ... مو  أريد أن أكتؼؾ مـ افٌحٌ حتك أؿتـع. مداخؾي:

أكو معؽ  ورك اح ؾقؽم فؽـ أكو أشؾق  يف افٌحٌ حتك أوًٓ كضةقع  افشقخ:

ظةةذ  أكػًةةةـو ومةةو كضةةةقع افًةةومعغم فةةةقس ـةةؾ افًةةةومعغ  ةةورك اح ؾقةةةؽ كػةةةسض 

ادقوةةقع الةةس دؿةةويؼ ظؼةة دؿةةويؼ ر ةةع شةةوظي كصةةػ شةةوظي  ؾةةقفؿ أكةةف مؽؾةةؿ يف

و عديـ يػفؿ أن جويز أم فقس جويزم ٓ كػسض  ؽذام وإكام كػسض خةر ـة م 

مةةو ؿةةؾ ودلم فؽةةـ  ةةذا ٓ يؿـةةع افؼةةحم ؾلكةةو أن مؽؾؿةةً أكةةف جةةويز وأكةةف ؾةةرض 
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ـػةةويل وأكةةف ؾةةرض ظقـةةلم ؿؾـةةو:  ةةؾ  ـةةوك إصةةؽول يف ـقكةةف أمةةرًا جةةويزًا؟ مؼريٌةةًو 

صةةؾـو إػ آمػةةوق أكةةف أمةةر جةةويزم طفةةر مـةةؽ أن مةةو ظـةةدي مةةوكع أشةةؿع مـةةؽم و

فؽةةـ  ةةذا افةةذي مريةةد أن مؼةةحف وأن مةةتؽؾؿ حقفةةف  ةةؾ  ةةق يميةةد اعةةقاز؟ ٕين 

أريةةةد أن أؿةةةقل: إن ـةةةون يميةةةد اعةةةقاز اكتفقـةةةو مـةةةفم وإن ـةةةون يـؼةةةد اعةةةقاز أشةةةؿع 

 مـؽ.

 كعؿ يـؼض. مداخؾي:

 افشقخ مػضؾ.

قوقع أن كحـ ٓ كشؽ  لن وعػ اإليامن مقجقد ظـد أؿقل اد مداخؾي:  

 ادجو ديـ.

واح اشؿت يل ٕين خويػ أن أـقن أكو ذدت معؽ ظـ ادقوقعم  افشقخ:

 كحـ كؼقل: جويز يعـل  وفـًٌي فئؾغوكقغ؟

 كعؿ. مداخؾي:

 ـون  وفـًٌي فئؾغوكقغ ؽر جويز بؿ. افشقخ:

ظةذ أشةوس وةعػ إيام ةؿ أو ؿةقيم ؿؾـةو جةويز  وفـًةٌي فئؾغةوكقغ  مداخؾةي:

 مـ أجؾ أن يداؾعقا ظـ أكػًفؿم فؽـ كحـ  وفـًٌي فـو أن كخشك..

إذًا أن ؾفؿةةةةةةً رء جديةةةةةةد: جيةةةةةةقز فئؾغةةةةةةوكقغ وٓ جيةةةةةةقز فغةةةةةةر  افشةةةةةةقخ:

 إؾغوكقغم  ذا رء جديد  وفـًٌي يل.

و مو أؿقل جيقز فئؾغوكقغم أؿقل: جيقز فؾؼوضـغ ادقاجفغ فؾعةد مداخؾي:

 ام ؾقفؿ إؾغوكقغم حتك افٌوـًتوكقغ ادجووريـم فؽةـ كلخةذ افؼةقة اإلشة مقي 

 ـؾفو وكؼدمفو فؼؿي شويغي ٕظدايـو.
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يةةو أشةةتوذ  ةةذا ـةة م ـةة م خطةةو   ةةورك اح ؾقةةؽم دةةو مؼةةقل: كؼةةدمفو  افشةةقخ:

 فؼؿي شويغي  ذا مٌـل ..

 ٕين أظرف ظؼقدة  مٓءم وافـك ٓ يؿؽـ تحصؾ. مداخؾي:

 ورك اح ؾقؽ يو صقخ ظٌةد احم أكةو أؿةقل  ةذه فغةي خطو قةين ٕكةف معـةوه  قخ:افش

اشتٌؼـو ادؼةدموت وؿةدمـو افـتةويٍم أكةً مؼةقل: كػةدي  لوٓدكةو  ـةوء ظةذ أن  ةذا 

ؽةةر افقاجةةىم فؽةةـ كحةةةـ كريةةد أن كٌحةةٌ ؿٌةةؾ ـةةةؾ رء  ةةؾ  ةةق واجةةةى أم ٓم 

ؤن ٓ مًةةةتٌؼ ضرحـةةةو افٌحةةةٌ يف ـقكةةةف واجةةةىم كٌحةةةٌ  ةةةؾ  ةةةق جةةةويز أم ٓم ؾةةة

 افـتويٍم وٓ مؼقل: ـقػ كطرح أوٓدكو وكرمقفؿم أيـ كرمقفؿ؟

إمةةو يف افتفؾؽةةي وإمةةو يف افـجةةوةم يةةو مةةرى  ةةذه  ؾؽةةي أم كجةةوةم كحةةـ مةةو  حثـةةو 

 ادقوقع.

 أر عي ةٓف ؽر متدر غ. مداخؾي:

)اكؼطوع( فؽـ  ورك اح ؾقةؽ خؾقةؽ معةل يف افٌحةٌ افعؾؿةلم و ةذا  افشقخ:

ـل  ةةف أخةةرًا  ةةق يضةةطرين أن أن  أ حةةٌ معةةؽ ادقوةةقع فةةقس يف افةةذي خةةقؾت

ْعً ادقوةةقع أكةةو شلوةةقؼف صةةقيي مةةـ أجؾةةؽ أكةةًم أكةةً وشةةعً  ةة ـةةام ؿؾةةً َوش 

ادقوةةةقع وؿؾةةةً:  وفـًةةةٌي فئؾغةةةوكقغ ومةةةـ حةةةقبؿ افٌوـًةةةتوكقغم أكةةةو إذا أردت 

رأيل مـ افـوحقةي افًقوشةقي أؿةقل فةؽ: أكةً نيطة  يف  ةذا افعطةػم وفةذفؽ أكةو 

أوةةقؼ ا طةةل حتةةك  وفـًةةٌي فةةؽ فةةقس  وفـًةةٌي يلم وأرجةةع فئؾغةةوكقغ ؾؼةةطم أن 

إؾغةةةوكقغ شةةةمال وأرجةةةق أن يؽةةةقن اعةةةقاب مةةةقجزًا وؿوضعةةةًو:  ةةةؾ جيةةةقز بةةةؿ 

 اعفود وافدؾوع ظـ   د ؿ أم ٓ؟

 جيقز بؿ. مداخؾي:
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 ؾقف إصؽول؟ افشقخ:

 مو ؾقف إصؽول. مداخؾي:

 مو ؾقف إصؽول. افشقخ:

مةةـ أول متػؼةةغ ظةةذ  ةةذام وؿؾـةةو: كحةةـ أيضةةًو كةةدظؿفؿ  ودةةول   ةةذا مداخؾةةي:

 وكدظق بؿ وكًلل اح شٌحوكف ومعوػ..

اقةةؾ جةةدًام افًةةمال افثةةوين:  ةةؾ جيةةى ظةةذ إؾغةةوكقغ أن يةةداؾعقا  افشةةقخ:

 ظـ   د ؿ؟

 إذا ـون  ذا. مداخؾي:

ٓ  ةة ش إذا ـةةونم أكةةً ؾؽةةر مةةو صةةئًم ؾؽةةر  ةةورك اح ؾقةةؽ مةةو صةةئًم  افشةةقخ:

... 

 )اكؼطوع( جيى ظؾقفؿ أن يداؾعقا. مداخؾي:

 ... جيى ظؾقفؿ اعفود.

 مؼقفقن جيى. افًمال افثوفٌ وفعؾف إخر: جيى ظقـقًو أم ـػويقًو؟ افشقخ:

 ظقـقًو. مداخؾي:

 اقؾم دوذا جيى ظقـقًو وفقس ـػويقًو؟ افشقخ:

أم   ٕ ةةةؿ مةةةدامهغ مةةةـ ؿٌةةةؾ افعةةةدو وافعةةةدو يريةةةد شةةةقاء ً ؿةةةومؾقه  مداخؾةةةي:

 يؼومؾقه  ؿ مؼتقفغم ؾؾقؼومؾقا أذف وأحًـ.

اقؾ جدًام  ؾ جيى  ظؾقفؿ وجق ًو ظقـقًو ٕ ةؿ مًةؾؿقن أؾغةوكققن  افشقخ:

 أم ٕ ؿ مًؾؿقن؟
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ٕ ؿ مًةؾؿقنم وٕ ةؿ أ ةؾ  ة د. أوًٓ:  ةل أؾغوكًةتون حتةك وفةق  مداخؾي:

   يؽقكقا مًؾؿغ وجقب مداؾعي افعدو إذا ؿو ؾؽ واجٌي ظؾقؽ.

  ذا ؽر وارد  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 أي ظدو يؼو ؾؽ.. مداخؾي:

 ٓ ٓم ... أحؽوم ذظقيم مؾؽ أحؽوم وضـقي. افشقخ:

أن افؼتةةول وضـةةل يةةو صةةقخم  ةةمٓء أن فةةق  حثـةةو يف كػةةس افؼتةةولم  مداخؾةةي:

  وفـًٌي فؾجامظي  مٓء وؿؾـو فف: اكتفً ادعرـيم واشتؾؿتؿ   دـؿ مو احلؽؿ؟

 يـودوا اعامظي حؽؿ  وإلش م. افشقخ:

 ... مو. مداخؾي:

 ـقػ مو. افشقخ:

 وفػؼةةةف احلـػةةةلم معةةةروف يف اإلشةةة مم ٕين ذ ٌةةةً  ـةةةوك فؾتقظقةةةي  مداخؾةةةي:

وأدرسم إذا مؽؾؿـةةو ظةةـ أي مًةةلفي مـةةوؿض افؽتةةوب وافًةةـي يؼةةقل:  ةةؾ ؿةةول  ةةذا 

ـقػي  م ... ورد أو مو ورد.أ ق ح

م ومعةةروف فةةديؽؿ أكةةف ؾقةةف ضقايةةػ  ةةورك اح ؾقةةؽم  ةةذا أمةةر معةةروف افشةةقخ:

شؾػقغ  ـوك أيضًوم ـؽؾ   د إش مقي ؾقةف شةؾػقغ فؽةـفؿ ؿؾةيم فؽةـ أفةقس  ةذا 

 ةةةورك اح ؾقةةةؽ أيضةةةًو اكتؼةةةول مةةةـ مقوةةةقع إػ مقوةةةقع ةخةةةر؟ أكةةةً وٓ مماخةةةذة 

كؼؾتـةةو مةةـ مقوةةقع إػ مقوةةقع ةخةةر و ةةق حتةةك وفةةق ـةةوكقا ؽةةر مًةةؾؿغ جيةةى 

  ذا مو يؼول  ورك اح ؾقؽ. ظؾقفؿ أن يداؾعقا ظـ   د ؿم
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مو جيى إش مًوم كحـ كؼقل: جيى وضـًو ٕن ادًةلفي أن اكتؼؾةً  مداخؾي:

 مـ..

 اشؿت يلم كحـ كتؽؾؿ أن مـ كوحقي احلؽؿ افؼظل. افشقخ:

 احلؽؿ افؼظل جيى ظؾقفؿ إش مًو. مداخؾي:

ظؾقفؿ جيى ظؾقفؿم أكو ـون شمايل إخر  ورك اح ؾقؽ:  ؾ جيى  افشقخ:

 وظتٌةةةور ؿ مًةةةؾؿغ أؾغةةةوكقغ أم جيةةةى ظؾةةةقفؿ  وظتٌةةةور ؿ مًةةةؾؿغ شةةةقاء ـةةةوكقا 

 أؾغوكقغ أو ـوكقا ؽر أؾغوكقغ؟

 مًؾؿغ ؾؼط شقاء ـوكقا أؾغوكقغ أو ؽر أؾغوكقغ. مداخؾي:

 ورك  اح ؾقؽم  ةذا  ةق افظةـ أن يؽةقن جقا ةؽم حقـئةذ افٌوـًةتوكقغ  افشقخ:

 إظوكتفؿ؟افذيـ  ؿ جقار ؿ جيى ظؾقفؿ 

  ذا أكو ؿؾً فؽم ؿؾً فؽ: جيى ظؾقفؿ. مداخؾي:

 معؾقش كلخذ و مـ رويدا ً رويدا ً. افشقخ:

 جيى ظؾقفؿ. مداخؾي:

 ضقى  مٓء جيى ظؾقفؿم دوذا و ؿ فقًقا أؾغوكقغ؟ افشقخ:

 ٕن   د ؿ ؿريٌي جدًا مـ إؾغوكقغ. مداخؾي:

فةةٌ د افؼريٌةةي ٓ تحصةةؾ يلمقةةؽ افًةةمال و ةةق إخةةر: إذا ـوكةةً  ةةذه ا افشةةقخ:

ؾقفةةو مغؾةةى ادًةةؾؿغ ظةةذ ظةةدو ؿم أٓ جيةةى ظةةذ افةةٌ د إخةةرى ادجةةوورة 

 فؾٌ د افؼريٌي أن يًوظدو ؿ أيضًو؟

  س افقاؿع أن ... مداخؾي:
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 اشؿت يلم مو أجٌتـل. افشقخ:

أكو أؿقل: إن افقاؿع أن إؾغوكقغ أكػًفؿ يؽػقن ٕن افذي يؼومؾ  مداخؾي:

فف: مو مؼومؾ  لؾغوكًتونم مـ افذي يؼقل: إن روشقو  ؽومؾفو خرجً  ق شقؼقل 

 فؼتول..

  ذا ـؾف خروج ظـ ادقوقع. افشقخ:

فةقس خةروجم ٕكةف أن ادشةؽؾي اإلخةقان افةذيـ وصةؾقا إػ  ـةوك  مداخؾي:

وظرؾةةةةقا افعةةةةدد ادؼومةةةةؾ مةةةةـ افةةةةروس وإظةةةةداد يؼقفةةةةقن: إ ةةةةؿ أؿةةةةؾ ظةةةةدد مةةةةـ 

وفي مةةو وصةةؾً إػ مةةو كتصةةقره كحةةـم ـؾةةف  ةةريٍ إؾغةةوكقغ ادقجةةقديـم ؾودًةة

 شقود.

 دوذا ٓ مؼقل  ذا افؽ م فؾٌوـًتوكقغ. افشقخ:

أكةةةةةو ؿؾةةةةةً فةةةةؽ: إذا اوةةةةةطر إمةةةةةر أؿةةةةقلم  وفـًةةةةةٌي فؾٌوـًةةةةةتوكقغ إذا  مداخؾةةةةي:

اوةةةةةةطر ؿ إمةةةةةةر واحتةةةةةةوجقا جيةةةةةةى ظؾةةةةةةقفؿم فؽةةةةةةـ أكةةةةةةو أؿةةةةةةقل أن إؾغةةةةةةوكقغ 

 ادقجقديـ يؽػقا.

اح  ورك اح ؾقؽ دو مؼقل: إذا اوطر ؿ  ـػس افؼقد إذا  يو صقخ ظٌد افشقخ:

 اوطر افٌ د إخرى أٓ جيى ظؾقفؿ مو وجى ظذ افٌوـًتوكقغ؟

م أكةةةو معةةةؽم فؽةةةـ متةةةك؟ ظـةةةد مًةةةؾؿ ةةةق واجةةةى واجةةةى ظةةةذ ـةةةؾ  مداخؾةةةي:

 احلوجيم احلوجي مو وصؾً إػ  ذا.

ض ؾروةةةقي حًةةةـو ً حًةةةـو ًم ـقةةةػ مةةةو وصةةةؾً احلوجةةةيم أن أكةةةو أؾةةةس افشةةةقخ:

خقوفقةةةي مةةةع إشةةةػ  وفـًةةةٌي فقاؿةةةع ادًةةةؾؿغ ادمشةةةػ: فةةةق  ةةةض ادًةةةؾؿقن 
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ـؾفةةؿ يف ـةةؾ افعةةو  اإلشةة مل  ضةةي واحةةدة فقةةداؾعقا ويًةةوظدوا إؾغةةوكقغ يف 

   د ؿم أمظـ أن ادعرـي اشتؿرت ثامن شـقات؟

 أكو أؿقل: دوذا   كػعؾ  ذا يف ؾؾًطغ؟ مداخؾي:

رءم أكةةو أؾةةسض ؾروةةقي وةشةةػ أ ةةو ؾروةةقيم أكةةً أجٌـةةل ؿٌةةؾ ـةةؾ  افشةةقخ:

جيةةةى أن مؽةةةقن حؼقؼةةةي واؿعقةةةي: فةةةق أن ادًةةةؾؿغ اقعةةةًو  ضةةةقا  ضةةةي رجةةةؾ 

واحةةةدم وشةةةوظدوا إؾغةةةوكقغ ظةةةذ افةةةروس أــةةةً مةةةرى أن  ةةةذه احلةةةرب مًةةةتؿر 

 ثامن شـقات؟

 ضقى  ؾ  ذا افقجقب. مداخؾي:

 ٓ يريد جيقى افشقخ. افشقخ:

 اعقاب ٓ. مداخؾي:

 أن ... اعقاب ٓ مػر مـفم ثؿ إذا .. ادقؿػ ... افشقخ:

أكو أؿقل  ورك اح ؾقؽ: إذا اؾسوـو أن ادًةؾؿغ اقعةًو  ضةقا  ضةي رجةؾ 

واحةةةد دًةةةوظدة إخةةةقا ؿ ادًةةةؾؿغ إؾغةةةوكقغ ادـحةةةرؾغ ظةةةـ اإلشةةة مم ذه 

أؿقبةةةو   قوكةةةًو فؾقاؿةةةع دًةةةوظدة إؾغةةةوكقغ  ةةةمٓء ظةةةذ افةةةروسم أــةةةً مظةةةـ أن 

 حلرب  ذه مًتؿر ثامن شـقات؟ا

 ٓ مًتؿر فق أ ؿ ؾعؾقام وفؽـ   يػعؾقا. مداخؾي:

إذًا اشةةتؿرار احلةةرب  ةةغ ادًةةؾؿغ  ةةمٓء و ةةغ افةةروس أفةةقس شةةٌٌف  افشةةقخ:

 مؼصر ادًؾؿغ يف إمداد ؿ؟
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مةةةةو ؾقةةةةف صةةةةؽ يف  ةةةةذا.  ةةةةؾ  ةةةةذا خةةةةوص  لؾغوكًةةةةتون أم يـجةةةةر إػ  مداخؾةةةةي:

 ؾؾًطغ؟

قعم يةو أخةل ذاك ادقوةقع مقوةقع ثةوينم فؽةـ أن ٓ مـؼؾ ادقو افشقخ:

كحةةـ وصةةؾـو إػ كتقجةةي مفؿةةي جةةدًام أكةةؽ اظسؾةةً أن ادًةةؾؿغ فةةق أ ةةؿ ـؾفةةؿ 

ؿةةومقا ؿقمةةي رجةةؾ واحةةد دةةو اشةةتؿرت احلةةرب ثةةامن شةةـقات  ـةةوكم إذًا: ؾؾةةامذا 

اشةةتؿرت أفةةقس ٕن ادًةةؾؿغ ؿكةةوام اظسؾةةً  ةةل ؿ ؿكةةوام ؾةةنذًا: مؼصةةر ؿ 

 ؿ مو ؿومقا  وفقاجى ظؾقفؿ. ذا  ق ٕ 

 فؽـ دوذا كؼك  ذا ظذ أؾغوكًتون وكحـ ظـدكو ؿٌؾ أؾغوكًتون. مداخؾي:

يةو أخةةل مةـ ؿةول فةةؽ أكـةو ؿكةكو  ةةذام مةو أطـةؽ أكةةؽ أصةٌحً صةةقخًو  افشةقخ:

مةةةةثع مـًةةةةك هيعةةةةًوم أكةةةةو ةكػةةةةًو ؿؾةةةةً إلخقاكـةةةةو: أكةةةةو أخشةةةةك مةةةةو أخشةةةةك أن معةةةةقد 

افؽ مم أكةو ٓ أـةرر  ةورك اح ؾقةؽم أن إذا  أؾغوكًتون ؾؾًطغ ثوكقيم كًقً  ذا

ٓ  إفةخم يةذ ٌقا جيو ةدوا يف أؾغوكًةتون  ةمٓء آ  واـون مـ ظـدـؿ أم مـ  ـةو و

 يـزفقا  وبقؾقـٌس أم يتجووزوا  عض احلدود؟

 يتجووزوا  عض احلدود. مداخؾي:

حةيم ٓ مؼقل فؽـم اشؿع افؽثر مـ افؽة مم  ةذه احلةدود أن مػتق افشقخ:

ؾنذا مو أؽؾؼً  ؾ يؿؽـ اعفود  ـةوك فغةر إؾغةوكقغم إذا أؽؾؼةً احلةدود  ةغ 

ن إافٌوـًتوكقغ و غ أؾغوكًتونم  ؽـ فؾٌوـًةتوكقغ أن جيو ةدوام وأكةً ؿؾةً: 

 افقاجى ظؾقفؿ ٕ ؿ  ووريـم يؿؽـفؿ؟

ؿؾفو ستحي: ٓ يؿؽـفؿم إذًا:  ذا افةذي أخشةك مةو أخشةوه أن مغؾةؼ احلةدود 

أؾغوكًتون ؾؾًةطغ ثوكقةيم أكةو ؿؾةً ةكػةًوم وؿؾتةف مـةذ شةـتغ وثة ثم فؽةـ  ومصٌت
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ؾحؽةةةؿ افؼةةةظلم أكةةةو أؿةةةقل أن ف ةةةذا ـؾةةةف جيةةةى أٓ يغةةةر مةةةـ ؾؽرمـةةةو افعؼقديةةةي 

 شمآً واوحًو جدًا: أٓ جيى ظذ ادًؾؿغ اقعًو أن جيو دوا يف ؾؾًطغ؟

 ٓ صؽ. مداخؾي:

 وجق ًو ـػويقًو أم ظقـقًو؟ افشقخ:

 متك يعـل أن. خؾي:مدا

أن وؿٌؾ أن و عد أن أٓ جيى ظةذ ادًةؾؿغ أن جيو ةدوا يف  افشقخ:

 ؾؾًطغ؟

 جيى ظؾقفؿ فؽـ مع افتـظقؿ مو  ق  دون مـظقؿ؟ مداخؾي:

 حًٌـو اح. افشقخ:

 ؿ أن  دون مـظقؿ ٓ جيى ظؾقفؿ يف رأيلم إذا ــو .. أكو أريد أن  مداخؾي:

أن افةذي أراه  ةذا افةذي اكؼةدح يف ؾؽةري ٓ أدري فعةع  أظقش مع افقاؿعم أكو

أخطلتم أكو  أؿقل: احلؽؿ افؼظل  ذا يـٌـل ظؾقف خروج كةوس  ةدون اشةتئذان 

ؾ و ةؿ مةو يعرؾةقا رءم ؾةؤن وؿد خرجقا أن خرجقا رمقا أكػًةفؿ يف مشةوـ

كةةو أـثةةر ؿ خرجةةقا أن و ةةؿ ٓ يعرؾةةقن رءم مةةو يعرؾةةقن ـقةةػ يؿًةةؽقن أ ـوؤ

ـ افقفقةةةةدـدؿقةةةةيم وكحةةةةـ كعةةةةرف افٌ روةةةةقان اح ظؾقةةةةف خصقصةةةةًو يف معرـةةةةي  خوفةةةةد  ةةةة

افرمقك موذا ؾعؾ؟ اكًحى دو وجد أن افؼقة ؽر متؽوؾئيم كحـ أن مةو ظـةدكو 

 افعدوم وافعدو يؾعى  ـو. يؽوؾ مو 

 أكً حؽؿً ظذ ادًؾؿغ  وإلظدام. افشقخ:

 يو صقخ افقاؿع. مداخؾي:
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 م فؽـ أكو أؿقل..واؿع مو فف مـ داؾع افشقخ:

 موذا كػعؾ. مداخؾي:

 موذا مػعؾ! ٓ مغر ظؼقدمؽ. افشقخ:

 أكو مو أؽر ظؼقديتم ... فؼقديت. مداخؾي:

 ورك اح ؾقؽم دو أؿقل فؽ: مو مغر ظؼقةدمؽ مًةلفـل مةو معـةك مغةر  افشقخ:

ظؼقةةةدمؽم أكةةةو ظؼقةةةديت أن: جيةةةى اعفةةةود يف ؾؾًةةةطغ وجق ةةةًو ظقـقةةةًو ظةةةذ ـةةةؾ 

دو مؼقل: ... جيى أن يداؾعقا ظؾقفو  ذا مـطؼ ؽر إش ملم افٌ د  ادًؾؿغم

اإلشةةة مقي ـؾفةةةو  ةةة د إشةةة مقيم وظةةةذ اقةةةع ادًةةةؾؿغ أن يةةةداؾعقا ظـفةةةوم دةةةو 

أن ... مؼو ةؾ نيةرجم  ا طةو كٌحٌ يف ادًؾؿغ ؽةر إؾغةوكقغ يةليت افؽة م 

ققن افةةروس  ودخةةورز ٓم أكةةو  ؽةةقن أول مةةـ يؼةةقل ٓم فؽةةـ  ةةامذا يؼو ةةؾ إؾغةةوك

دوذا؟  ـوك واجىم وخورج احلةدود إؾغوكقةي مةو  ةق واجةى؟! مةو ؾقةف جةقابم 

أشةةةئؾي ظوضػقةةةي حمضةةةيم أكةةةو أؿةةةقل : جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ ادًةةةتطقعغ أن 

يًوظدوا إخقا ؿ  مٓء مو دام افطريؼ مػتةقحم أمةو أكةتؿ معتةزوا أن  ةذا  ةق ؾةخ 

 فؾؿًؾؿغ  ذه مشؽؾي ادشوـؾ.

 أكو أظتز  ذا افػخ ادقجقدم وإيوم إن صوء اح مٌغ فـو  ذا. ي:مداخؾ

 إن صوء اح ... افشقخ:

كًلل اح أن ٓ يؽقن ذفؽم فؽـ ادعروف يف اإلش م أن مـ ؿومؾ  مداخؾي:

فتؽةةةةقن ـؾؿةةةةي اح  ةةةةل افعؾقةةةةو ؾفةةةةق يف شةةةةٌقؾ احم أمةةةةو مةةةةـ ؿومةةةةؾ وضـقةةةةي ودؾوظةةةةًو 

جةةةد ككةةة  ةةةدون مقحةةةد رايةةةيم أكةةةو أرى أن وأصةةةٌحً افرايةةةي ؽةةةر مقحةةةدة ؾفةةةؾ يق
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افرايةةةي مةةةو دامةةةً ؽةةةر مقحةةةدة افـكةةة فةةةـ يؽةةةقن واؿةةةع وفةةةـ تحصةةةؾم و ةةةذه أمةةةقر 

 معروؾي يعرؾفو ـؾ إكًون.

كحـ مؽؾؿـو ـثرًا حتك كخرج  ـتقجي:  ؾ مًتطقع أن مؾخص افػرق  افشقخ:

  غ رأيل ورأيؽؿ؟

  ص فـو أكً يو صقخ  ورك اح ؾقؽ. ٓ مداخؾي:

أكةةةةو أؿةةةةقل: افػةةةةرق  ةةةةغ افـظةةةةرة افًقوشةةةةقي وافـظةةةةرة افؼةةةةظقيم افـظةةةةرة  افشةةةةقخ:

افؼةةظقي مقجةةى ظةةذ ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ افعةةو  اإلشةة مل ككةةة  ةةمٓء افةةذيـ 

معةةةةسف أكةةةةً وؽةةةةرك  لكةةةةف جيةةةةى ظؾةةةةقفؿ أن يةةةةداؾعقا ظةةةةـ   د ةةةةؿم وأؾفةةةةؿ مةةةةـ 

ـ مةةؽ إخةةر أن يؼةةومؾقا افةةروس وجةةزوت افةةروس افةةذي تحور ةةف  ودخةةورزم 

ء إؾغةةوكققن افةةذيـ جيةةى ظؾةةقفؿ أن يؼةةومؾقا افةةروس ويؼةةو ؾق ؿ  ودخةةورز  ةةمٓ

 ةةةذا واجةةةى ظؾةةةقفؿم أكةةةو أؿةةةقل: مةةةو دام أن  ةةةذه افةةةٌ د إشةةة مقي و قاةةةً  ؽةةةؾ 

افقشويؾ اددمرة احلر قي احلديثةي ؾعةذ ادًةؾؿغ يف  ةذه احلوفةي مةو ظؾةقفؿ أن 

ًةة ح  ةةـػس افًةة حم يـتظةةروا فقصةةـعقا أٓت احلر قةةي ويتؿؽـةةقا مةةـ مؼو ؾةةي اف

وإكام ظؾقفؿ أن أن يػعؾقا مو يًتطقعقنم وأن تحؿؾةقا مةو يًةتطقعقا مةـ شة ح 

ـةةام  ةةق افشةةلن  وفـًةةٌي فئؾغةةوكقغم أكةةو ٓ أؾةةرق  ةةغ أؾغةةوين و ةةغ  وـًةةتوين و ةةغ 

شعقدي و غ خؾقجل و غ إفخم ـؾ  مٓء مًؾؿقنم و  د ؿ  قاةً و ةل 

افٌ د يؼومؾقن افروس  ودخةورزم ؾةلؿقل: جيةى   د إش مقي أخرًام وأ ؾ  ذه 

ظذ افٌ د اإلش مقي إخرى أن يًوظدوا  مٓء إمةو  ةـػس افًة ح أو  لحًةـ 

مـةةةف إذا ـةةةون ظـةةةد ؿ اشةةةتطوظيم ومؼوظًةةةفؿ ظةةةـ اعفةةةود  ةةةذا معـةةةوه أن كضةةةعفؿ 

 وفقي ادماخذة.محتً مً

 إثؿ ظذ اعؿقع. مداخؾي:
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ل بةةؿ: فةةق ؿةةوم ادًةةؾؿقن ؿقمةةي رجةةؾ إثةةؿ ظةةذ اعؿقةةع يةةليت ... ؿةةو افشةةقخ:

واحد وكوسوا  مٓء إؾغوكقغ مو أخةذت احلةرب  ةذا ادجةول افطقيةؾم ثةامن 

ـوحقةي افًقوشةقي أظتؼةد ـةام معتؼةد اومةًو أن افشـقاتم  ذا مـ كوحقي ذظقيم مـ 

 ـوك ؾقف فعٌي يف  ؾس إمؿ مقوع فؾؿًةؾؿغ فةقس يف  ةذه افةٌ د ؾؼةطم يف 

م ور ام يف   دكو يف ظؼر داركو يف ... وكحـ مو كدري ...م فؽةـ ـؾ افٌ د أيضوً 

 ؾ  ذا يعـل أكـو كتؼوظس ظـ مًوظدة  مٓء اإلخقان ادًةؾؿغ  ـةوك؟  غةض 

افـظر ظـ كًٌي إش مفؿ ؿق ؿ ... إفخم  ذا اكتفقـو مـفم ؾوفؾعٌةي افًقوشةقي رء 

ـؽؿم  ؿعـك: أكةو وافقاجى افديـل اإلش مل رء ةخرم  ذا  ق افػرق  قـل و ق

أصةةورـؽؿ  ةةلن  ـةةوك فعٌةةي ويةةراد جعةةؾ أؾغوكًةةتون فؼؿةةي شةةويغي فؾةةروس وضهبةةؿ 

 عضةةةةفؿ يف  عةةةةض ـةةةةام  ةةةةق افشةةةةلن يف ؾؾًةةةةطغ اومةةةةًوم فؽةةةةـ  ةةةةذا ٓ يعـةةةةل أن 

ادًةةةةؾؿغ يةةةةدظقن إخةةةةقا ؿ ادًةةةةؾؿغ يؼةةةةومؾقن  ةةةةام ظـةةةةد ؿ مةةةةـ شةةةة ح و ةةةةام 

 ظـد ؿ مـ أصخوص.

ـ جفةةي مؼةةقل: كًةةوظد ؿ  ةةام كًةةتطقع  ودةةول ثةةؿ أكةةو أجةةد مـوؿضةةًو ـٌةةرًا جةةدًا مةة

وافًةة ح .. إفةةخم ودةةوذا ٓ كًةةوظد ؿ  ؽةةؾ مةةو كًةةتطقعم مةةو افةةذي ؾةةرق  ةةغ  ةةذا 

 و غ  ذا؟

هبؿ افذي ؾرق  غ  ذا و ذا  ق أن  مٓء إصخوص افذيـ كذ ى  مداخؾي:

إػ  ـةةوك ظـةةد ؿ واجٌةةوت أخةةرى ؽةةر اعفةةودم وأكةًة معةةرف وافؽةةؾ يعةةرف أن افـٌةةل 

 .صحو ي مو جعؾقا مـ ـؾ ادًؾؿغ  و ديـواف ¢

ل  ةةورك اح ؾقةةؽم  ةةذا ـةة ةةذا خؾةةط  ةةغ اعفةةود افؽػةةويل واعفةةود افعق افشةةقخ:

ؾةةةرض ظقـةةةلم دؾةةةع افةةةروس مةةةـ ؿٌةةةؾ إؾغةةةوكقغ ؾةةةرض ظةةةغ ظةةةذ إؿةةةؾ  وفـًةةةٌي 

 فئؾغوكقغم  ذا أمر متػؼ ظؾقف صت أم ٓ؟
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و ؽةةةر ؿةةةودر أم إذا ـةةةون  ةةةس متةةةك يؽةةةقن آمػةةةوق ظؾقةةةف إذا ـةةةون افعةةةد مداخؾةةةي:

 ؿودرم إذا ـون افعدو مًتطقع كحـ مو يـؽر أحدكو أن  مٓء افذيـ ...

 دظـو مـ افػروقوت. افشقخ:

 فقس ؾروقوت واؿعم مقازن افؼقى أن يف افعو . مداخؾي:

أكةةً مؼةةقل: إذام معـو ةةو كػةةسضم كحةةـ كريةةد كعةةرج إػ افقاؿةةعم  ةةذا  افشةةقخ:

رض ـػةويلم ؾلكةةً أن أمقةةً  حجةةي و ةةل حجةةي افقاؿةع إمةةو  ةةق ؾةةرض ظةةغ أو ؾةة

صحقحيم فؽـ مو مصدق  ـوم احلجي أن افرشقل ـؾفؿ   يـػروا معفم ٕن ذفؽ 

يف شةةةةٌقؾ كؼةةةةؾ افةةةةةدظقةم فؽةةةةـ إذا  قاةةةةقا يف ظؼةةةةةر دار ةةةةؿ ؾقخرجةةةةقن ـؾفةةةةةؿ 

 اقعًوم صت أم ٓ؟

 أفًـو كحـ مفواغ يف ديوركو ؾؽريًو . مداخؾي:

ك اح ؾقةةؽ! مةةوذا مةةرى إذا ـوكةةً  ةة د مةةـ افةةٌ د يةةو صةةقخ ظٌةةد اح  ةةور افشةةقخ:

اإلشةةة مقي  ةةةل  ةةة د إشةةة مقي فؽةةةـ مفواةةةي ؾؽريةةةًوم إذا  ةةةذه افةةةٌ د اإلشةةة مقي 

  قاً يف ظؼر دار و  وفذيـ كؼؾقا إؾؽور إفقفو أهيام ذ؟

كػةةةةةسض  ةةةةةنؿؾقؿغ ـةةةةةؾ أؿؾةةةةةقؿ إؿؾةةةةةقؿ إشةةةةة ملم أحةةةةةد اإلؿؾقؿةةةةةغ مفةةةةةوجؿ يف 

يف ظؼر دارهم اإلؿؾقؿ افثةوين مفةوجؿ يف أؾؽةوره ويف أؾؽورهم فؽـ فقس مفواًو 

 ظؼر دارهم أهيام ذ؟

 مو ؾقف صؽ أكف ادفوجؿ مـ افـوحقتغ. مداخؾي:

أفًً مةرى أكـةو كؽةقن يف مقوةع ومـتؼةؾ معـةو يف مقوةقع ثةوينم أكةو  افشقخ:

ؿ ظـ ادفواي مةـ افؼًةؿ افثةوينم يعـةل: مةليت مؼةقل يل أكـةو مفةواقن يف ؾأمؽ

مـ ؿول فؽ: أكـو فًـو مفواغ يف أؾؽوركوم فقس افٌحٌ يف  ذا  ةورك أؾؽوركوم 
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اح يف  ةةذام افٌحةةٌ يف افـةةقع افثةةوينم إؿؾةةقؿ ـةةون مفواةةًو مةةـ مئةةوت افًةةـغ يف 

 أؾؽوره و ذا افذي أكتؿ مدكدكقا حقفف ... ؾقف.

فؽةةـ أن  ةةقجؿ يف ظؼةةر داره ؾفةةؾ كةةرى هبةةذا ابجةةقم  حقةةٌ يصةةٌت مةةـ 

 جؿ يف أؾؽوره ومفوجؿ يف ظؼر دارهم واح  ذا ظغ ا طل.افـقع افثوينم مفو

أكةةو أظةةرف جقةةدًا وؿٌةةؾ يؿؽةةـ كةةوس مةةو سحةةقا أكةةف أخشةةك مةةو أخشةةك أن معةةقد 

أؾغوكًةةتون إػ ؾؾًةةطغ ثوكقةةيم ٕكةةف أظةةرف أن افةةروس مةةو  ةةوجؿ  ةةذه افةةٌ د إٓ 

ضةقء وـام يؼقفقن افققم يف افتعٌر افعكي إٓ وؿد أظطل بو مـ إمريؽون اف

 إخي ظرؾً ـقػ؟

 أن  قتغر افقوع. مداخؾي:

...  صةةقرة أخةةرى ... افؽتةةى يف اعرايةةد وـةةذا إكةةف أن ؾقةةف امػةةوق  مداخؾةةي:

  غ روشقو وأمريؽو.

ادفةةةةؿ شةةةةقدي إكةةةةف مفواةةةةي مةةةةـ روشةةةةقو إػ أؾغوكًةةةةتون فةةةةقس  غتةةةةي  افشةةةةقخ:

ي افًقوشةقيم فئمريؽونم وإكةام خةط مقوةقع  قةـفامم مًةلفي متٌودفةيم ؾفةذا افـوحقة

 فؽـ  ذا ٓ يعـل كًتًؾؿ كحـ فئمر افقاؿع ...

 . ؾ كًؾؿ إذا   كًتًؾؿ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

 ... افؽؾامت. مداخؾي:

 كًؾؿ دوذا؟ افشقخ:

ـَ أكحـ أن كعرف  مداخؾي:  .تفؿ راجحيػ  ن 
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 ـػي مـ. افشقخ:

 أن ـػتفؿ راجحي. مداخؾي:

 ـػي مـ؟ افشقخ:

ن كحـ ظـدكو افذكقب وادعةو م وظـةدكو زد ظةذ ـػي إظداءن ٕ مداخؾي:

 ذه افؼـقوتم وظـدكو ظدم افتؽوؾم يف افً حم ؾؽؾ  ذه افطقام يعـل: ـثرة 

  لن اعؾـو فؼؿي أيضًو بؿ.

 أكً كًقً مو ؿؾً يو صقخ ظٌد اح. افشقخ:

 كعؿ يو صقخ. مداخؾي:

ثةةةةامن  ؿؾةةةةً: فةةةةق أن ادًةةةةؾؿغ ؿةةةةومقا  ةةةةقاجٌفؿ مةةةةو ضوفةةةةً احلةةةةرب افشةةةةقخ:

 شـقات.

 ... فؽـ أيـ كحـ مـ ... إولم أيـ فـو كقومو ً. مداخؾي:

ضقةةةةةى ــةةةةةو كقومةةةةةو ً شةةةةةـظؾ كقومةةةةةًو وٓ  ـعةةةةةوفٍ ادقوةةةةةقع  ؿثةةةةةؾ  ةةةةةذه  افشةةةةةقخ:

 افتعؾقامت وافتقجقفوتم ... كمـد  ذا افـقم وافؽؾ كومقا كقمي أ ؾ افؽفػ.

 .قا؟ مو يؼٌؾقا مـودوذا ٓ كعوعفؿ ؾؽريًو ؿٌؾ أن كًوظد ؿم و ؾ يؼٌؾ مداخؾي:

ظةةةذ افعؽةةةس أكةةةو  ؼةةةقل: أكةةةً ذـرمـةةةل أن  قةةةء ؿؾتةةةف يف أوكةةةي  افشةةةقخ:

إخةةةرة: اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتون ذ ةةةوب يعـةةةل:  عةةةض افشةةةعقب اإلشةةة مقي افتةةةل 

اعةةةةً  ةةةةغ افػؽةةةةر افًةةةةؾػل أو افعؼقةةةةدة افًةةةةؾػقي وحةةةةى اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ احم 

فؾجفةةةةةةةود يف شةةةةةةةٌقؾ احم  ةةةةةةةمٓء بةةةةةةةؿ مصةةةةةةةؾحتون يف افةةةةةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةةةةةتون 

 ةةةذا افعةةةدو  عادصةةةؾحي إوػ:  ةةةق مةةةو ــةةةو كتحةةةدث ؾقةةةفم إظوكةةةي إؾغةةةوكقغ فةةةدؾ

 ادفوجؿ فٌ دي.
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ثوكقةةةًو: فـؼةةةؾ افةةةدظقة افًةةةؾػقي إػ أؾؽةةةور  ةةةمٓءم مصةةةقر أكةةةً معةةةل أن وأكةةةو 

أظتؼةةةد اومةةةًو مةةةوذا شةةةتؼقلم إذا اشةةةتؼرت إووةةةوع وؿومةةةً دوفةةةي إشةةة مقي مفةةةام 

أؾغوكًتونم  ؽةـ أكةً أن مةذ ى  ـةوك ومؽةقن داظقةي؟ أجٌـةل ـوكً كقظفو يف 

  كاحي.

 أجقٌؽ  كاحي ذ ًٌ وفؼقً افؽعٌي ... مداخؾي:

اح هيديؽم أكو أؿةقل فةؽ: اؾةسض إكةف اشةتؼرت إمةقر وؿومةً دوفةي  افشقخ:

أؾغوكقةةةةيم ومصةةةةقر  ةةةةذه افدوفةةةةي ـةةةةام حتًةةةةـ طـةةةةؽ أو مزةةةةء ظةةةةذ ـقػةةةةؽم ؾفةةةةؾ 

 فؾعؼقدة وافتقحقد؟مًتطقع أكً أن مذ ى داظقي 

 افقاؿع وجعؾـل أؿرر إين أشتطقع أو ٓ أشتطقع. مداخؾي:

مةةةةو ش ؿةةةةررم ... يًةةةةتطقع أو ٓ مًةةةةتطقعم صةةةةقف أكةةةةو  ؼةةةةقل فةةةةؽ: مةةةةو  افشةةةةقخ:

 مًتطقع.

 مو أشتطقع. مداخؾي:

ضقى فقش مو مؼقل مو أشتطقع؟ دوذا مو مؼقل؟ أكو  ةذا افةع  قجــةل  افشقخ:

ا ًةةمالم أن أكةةً وأمثوفةةؽ يًةةتطقعقن أن يـؼؾةةقشةةٌحون اح! ضقةةى أن يعةةقد اف

 فوم ؿؾفو ستحي.غؾفو ستحي مش اغؿ ذا افدظقة إػ إؾغوكًتون؟ ؿ

 أكو أحؽل فؽ ؿصي و ل مرد ظـلم أحؽل فؽ ؿصي. مداخؾي:

ٓ أدري ... أكةةةو ُمغـقـةةةل واحلةةةر مؽػقةةةف اإلصةةةورةم مغـقـةةةل ظـةةةؽ ـؾؿةةةي  افشةةةقخ:

 ستحي افعٌورة إكف ...

 أشتطقع أن.مو  مداخؾي:
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ٓ. مو مًتطقعن ٕين ذ ًٌ و  أشتطعم ووجدت ؾقةف أحةد ادجو ةديـ وأكةو 

أـؾؿةةةةةؽ يف  ةةةةةذام أحةةةةةد ادجو ةةةةةديـ وجةةةةةدت يف رؿٌتةةةةةف ؿةةةةة دة يف معًةةةةةؽر ... 

وضؾٌةً مـةف افؼقةوم ؾؼةومم ؾؼؾةً فةف: يةو أخةل مةو  ةذه؟ ؿةول:  ةذه مةـ أجةؾ ؿةةقيتم 

يف شةٌقؾف أن  تجو ةد ذه اـع رأد مـ افةروس ؿؾةً: يةو أخةل أٓ مةلاـ مةـ 

 تحػظفو فؽ.

 ... مداخؾي:

 ةةدل مةةـ  ةةذام ؾةةام جةةوو ـل و ؼةةل ظةةذ مةةو  ةةقم وؿةةول أحةةد اإلخةةقان  مداخؾةةي:

ـون معـو زمقؾ ظـدمو ذ ٌـو إػ افػـدق مع إشػ افشةديد اكتةد قه معـةو و ةق ٓ 

يتؽؾؿ ظذ افعؼقدة  ـوكم  س مقوقع شقود وشقوشةقي و ةقيش وأصةقوء  ةذا 

 ةةةداه احم ٓمـةةةل وؿةةةوم ظةةةع وؿةةةول يل: أكةةةً مشةةةقشم أيةةةش  ةةةذا صةةةغؾفم إٓ مةةةـ 

 افتشقيش؟

  ذا مـ اإلخقان ادًؾؿغ يو صقخ!  ذا مـ اإلخقان ادًؾؿغ. افشقخ:

  ق يدظل  ذا. مداخؾي:

 أكو ظؿ أؿقل فؽ  ذا ـؾؿتف مػفؿـل أكف مـ اإلخقان ادًؾؿغ. افشقخ:

 ..أؿقل فؽ أكو ؿؾً مـ اإلخقان ادًؾؿغ . مداخؾي:

أكو  ؼقل فؽ أن: إذا ـون اإلخقان ادًؾؿقن احتؾقا افًوحي  ـوكم  افشقخ:

ـو ؿوظةدكوم  ةذا ككة وأكتقا أؾًحتقا بؿ افطريؼم وؿؾتقا بؿ مػضؾقا وكحـ  و 

يؿ بةةةوم  ةةذه واحةةدةم إخةةةرى  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةةً ملخةةذم و ةةةذا فؾةةدظقة أم  ةةد

يقةي ؿوظةدةم ثةؿ مٌـةل ظؾقفةو خطل ؾةوفعؾؿ ٓ  ػةك ظةذ مًةؾؿم أكةً ملخةذ مةـ جز

... إن وؿع فؽ مثؾ  ذه افؼصةي مةرى مةو أفتؼقةً يعـةل ر ةؽ مةو أكعةؿ ظؾقةؽ هبةذه 



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

07 

يف رأي يف ظؼقةةةةةدة إػ ةخةةةةةرهم  خةةةةةرى أفتؼقةةةةةً مةةةةةع إكًةةةةةون ووجدمةةةةةف نيطةةةةة إ

 وكصحتف ومؼٌؾ مـؽ.

 مداخؾ: ٓ. ٓ  د  ذا ...

وظةدة إكةف صويػغم  ذا خطلم ؾةام جيةقز فؾؿًةؾؿ إكةف يٌـةل ظةذ ؿصةي ؿ افشقخ:

أكةةةو واح صةةةور معةةةل ـةةةذا وـةةةذام إذًا: أكةةةو مةةةو أشةةةتطقع أن أـةةةقن  ـةةةوك داظقةةةي ٓ يةةةو 

 شقديم ٓ  وشتطوظتؽم فؽـ أكً كًقً افًمال.

 أؿقل: وفق   أشتطقع. مداخؾي:

 )اكؼطوع(

ؾؿعـةةةوه شةةةويى فةةةؽ افٌةةةوب أمةةةوم افةةةدظوة افًةةةؾػقغ وفةةةذفؽ ؾو تٌؾق ةةةو  افشةةةقخ:

 ؾرصي.

 ٓ مشورـغ.اـ أن  لن جيعؾقا مـو وزراء و ؾ أضؿع يعـل: كح مداخؾي:

 أكو  ؼقل  قؽ؟ افشقخ:

 كعؿم أؿقل يعـل: ـقػ كطؿع. مداخؾي:

 ودخوفطةةةي و وفةةةدظقةم مثةةةؾ ضريؼةةةي افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة مم مةةةو افةةةذي  افشةةةقخ:

ـَِي َوَجودِْبُ ﴿ؾعؾف افرشقل  ًَ ْؽَؿِي َوادَْْقِظظَِي احْلَ
ٌِقِؾ َر  َؽ  ِوحْلِ ْؿ  ِوف تِل ِ َل اْدُع إَِػ َش

ـَ  ٌِقؾِِف َوُ ةةَق أَْظَؾةةُؿ  ِودُْْفَتةةِدي ـْ َشةة ـْ َوةةؾ  َظةة ةةَؽ ُ ةةَق أَْظَؾةةُؿ  َِؿةة ـُ إِن  َر   ةة ًَ  [211]النحززل:﴾أَْح

أكةةً فًةةً  حوجةةي إػ افتةةذـر هبةةذام  ةةورك اح ؾقةةؽ أكةةو أريةةد أن أؿةةقل: ثؿةةي ؾةةرق 

ػةةريؼغ مةةو ؾقةةف صوشةع جةةدًا  ةةغ افقوةةع أن و ةةغ افقوةةع افةع شةةقؽقن  ومػةةوق اف

شةةةى فؾؼقةةةوم  جفةةةود مةةةـ كةةةقظغم جفةةةود وؾةةةرقم  ومػةةةوق افػةةةريؼغم افقوةةةع أن مـ

افؽػةةور مةةـ كوحقةةيم وجفةةود ادٌتدظةةي مةةـ كوحقةةي أخةةرىم  قةةـام إذا وؿعةةً افقاؿعةةيم 
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ؾؼ افٌةوب  ةوب اعفةود  ؼًةؿقف وأكةً معةسف هبةذام غْ وؿومً افدوفي إؾغوكقي شقُ 

مـةةةةو؟ وكؼةةةةقل: ـقةةةةػ كؾؼةةةةل  ةةةةلرواح صةةةةٌو ـو فةةةةذفؽ دةةةةوذا أن كغؾةةةةؼ إ ةةةةقاب أمو

وض  ـو إػ ةخرهم يو أخل خؾقفؿ يروحةقا يؼةومؾقا يف شةٌقؾ احم وإكةام إظةامل 

  وفـقوتم  عد أن جيو دوا.

 ٓ يؼومؾقا  دون معؾقؿ.اكعؾؿفؿم و مداخؾي:

ثـتةةةغ ثـتةةةغم أؿةةةقل: جفةةةوديـ  ةةةورك اح ؾقةةةؽم أكةةةو  ؼةةةقل أن:  تٌةةةؾ  افشةةةقخ:

م صٌو ـو افًؾػل  ـوك  جفود افؽػور مـ جفيم و جفود إؾغةوكقغ افػرصيم ويؼق

يف أؾؽور ؿ ويف ظؼويد ؿ ويف مقحقد ؿ  ةذه ؾرصةي ٓ مًةؿت ؾةقام  عةد ـقةػ 

يعـلم أكو ٓ أمصقر أ دًا وأرجقا إكةف افشةقخ ظٌةد اح يػفؿـةل جقةدًام أكةو ٓ أمصةقر 

اإلشةةة مقيم أكةةةو ٓ  إكةةةف إذا مةةةو  ةةةغ ظشةةةقي ووةةةحو وم ورؾةةةع ظؾةةةؿ افدوفةةةي إؾغوكقةةةي

 أمصقر شقف مؽقن دوفي مقحقد.

 كعؿم وأكو ... مداخؾي:

ضقىم فؽـ  ذا ٓ يعـل أكـو كحـ ٓ كـك ؿ وٓ كًةوظد ؿ ٓ شةقام  افشقخ:

إكةةةةةةف أن كًةةةةةةتطقع كًةةةةةةوظد ؿ مًةةةةةةوظدمغم كًةةةةةةوظد ؿ ظةةةةةةذ افعةةةةةةدو ا ةةةةةةورجل 

 وكًوظد ؿ ظذ ظدو ؿ افٌوضـل ... وافظو ر ...

 ذ مًوظد ؿ افعؾؿقي ومثؼقػفؿ ومعؾقؿفؿ.كحـ كتػؼ ظ مداخؾي:

 )اكؼطوع(

افـؼةةوط افةةع كحةةـ كدكةةدن ظؾقفةةو افشةةقخ ظٌةةد اح ٓ يدكةةدن معةةل ؾقفةةوم  افشةةقخ:

و ةةق يعةةرف حةةديٌ: )ـؾـةةو حقبةةو يدكةةدن( أكةةو أؿةةقل:  ةةذا افؽةة م يةةرد فةةقس ؾؼةةط 

ظةةذ افًةةعقديغ ؾـخصةةفؿ ؾؼةةط أ ةةؿ يعؾؿةةقام يةةرد أيضةةًو ظةةذ افٌوـًةةتوكقغم ؾةةام 

ذي ؾرق  ةغ افٌوـًةتوين و ةغ افًةعقديم دةوذا مؼةقل: جيةى ظةذ افٌوـًةتوين اف
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أكف يًوظد إؾغون مودة ً أي ؿتوًٓ وظؾاًمم ومؼقل يف افًعقدي: ٓ ٓ جيى ظؾقف 

ؿتةةةةوًٓ وإكةةةةام ظؾةةةةاًمم  ةةةةذا افتػريةةةةؼ إؿؾقؿةةةةل يةةةةرد ظؾقةةةةف مةةةةو يةةةةرد ظةةةةذ افٌوـًةةةةتوينم 

 افٌوـًتوين مًؾؿم وكحـ  حوجي إفقف أيضًو..

أكو ؿؾً:  ذا مًتـػر وذاك مًتـػر ٕن احلدود واحدةم افٌوـًتوين  داخؾي:م

 وإؾغوين يف حؾؼ افعدو.وإؾغوين يف حؾؼ افعدو.

 فؽـ افٌوـًتوكققن ؽر مفواقن. افشقخ:

 ـقػ  عض   د  وـًتون  قاً مـ  عض اعفوت. مداخؾي:

  قاًم فؽـ ؽر مفواغ. افشقخ:

حو و يتقؿعقن  ذام  ذا متقؿعم أكو  ةمٓء حلؽةؿ ...  غ ظشقي وو مداخؾي:

 اعقار يتقؿع ادفواي ؾؼؾً  وفقجقب.

 ظذ ـؾ حول كًلل اح أن هيديـو اقعًو شقاء افًٌقؾ. افشقخ:

  وفـًٌي دجؾس افؼقودة  ؾ جيى اعفود مع  ؾػ افقحدة؟ مداخؾي:

مطؾؼةةيم أكةةو أكةةو ٓ أزال أؿةةقل: أكةةتؿ مٌحثةةقن يف اعفةةود  صةةقرة ظومةةي  افشةةقخ:

أؿقل: ؾقف جفود ؾرض ـػويل  ذا تحتوج إػ وحدة ؿقةودةم ؾةرض ظقـةل معرؾةقن 

افذيـ يًةؿقكف افقةقم ثةقارم  ة د إشة مقي  قاةًم كةوس مةـ  ـةو وكةوس مةـ  ـةو 

أيةةةـ ؿويةةةد ؿم مةةةو بةةةؿ ؿقةةةودةم  ةةةمٓء  ةةةد ؿ  ؼةةةل يعؿؾةةةقا ـةةةؾ وشةةةقؾي فطةةةرد  ةةةذا 

ـةةةوه ؾتحتةةةقا افطريةةةؼ فؾؽػةةةور أن افغةةةوزيم ؾةةةنذا أكةةةتؿ ؾؽةةةرمؿ أكةةةف ٓ ةةةد مةةةـ ؿقةةةودة مع

هيةةواقا ـةةؾ  افةةٌ د اإلشةة مقي ٓ شةةقام إذا ؾفؿةةقا أن  ةةمٓء مةةو يتحرـةةقا فؾةةدؾوع 

ظةـ   د ةةؿ إٓ إذا صةةور ظـةةد ؿ ؿقةةودة ذظقةةيم افؼقةةودة افؼةةظقي متعؾؼةةي  ةةوفػرض 

افؽػةةةويلم أمةةةو افػةةةرض افعقـةةةل ؾقجةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن يـػةةةروا ـوؾةةةيم مةةةو 



 الكضية األفغانية ------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

03 

تطقع أن تحؿةةةةؾ افًةةةة حم إذا اشةةةةتطوظقا مةةةةع افةةةةزمـ أ ةةةةؿ يتةةةةلخر أحةةةةد مةةةةـفؿ يًةةةة

يـظؿةةةقا أكػًةةةفؿم يـظؿةةةقا هايةةةو ؿم يضةةةعقا ظؾةةةقفؿ ريةةةس ظةةةوم وؿةةةقاد إفةةةخم  ةةةذا 

واجةةةةٌفؿم ٕكةةةةف مةةةةوٓ يؼةةةةقم افقاجةةةةى إٓ  ةةةةف ؾفةةةةق واجةةةةىم فؽةةةةـ شةةةةوظي ابجةةةةقم 

  قؼقفقا: كحـ ٓ كؼومؾ حتك يؽقن ظؾقـو ؿقودة مقحدة؟!

مقجةةةةقدة  ـةةةةوك مةةةةرة ... مقجةةةةقدة مًةةةةؿك  يةةةةو صةةةةقخ افؼقةةةةودة مةةةةو  ةةةةل مداخؾةةةةي:

 ؿقودات نيتؾػي.

 وأكو أؿقل ةمغ ةمغ. فؽـ أكً ؾفؿً ظع مو أؿقل. افشقخ:

 س  وفـًٌي فؾجفود ؾرض ظغ إذا ـون  قاً افٌ د إذا ـون مث ً  مداخؾي:

 ... ظدد افٌؾد ادفواي أـثر مـ ادفواغ يؽقن ؾرض ظغ؟

ذه افتةل مةمثر ومـخةرم يةو أخةل اإلشة م فةقس  ةذه اإلؿؾقؿقةي  ةذا وم  ة افشةقخ:

يف أؾغوكًتون و سم اإلش م دايرمف واشعيم ؾنذا  قاةً أؾغوكًةتون ٓ متصةقر 

أن أؾغوكًةةةةتون ؾؼةةةةط  قاةةةةً حتةةةةك متصةةةةقر أكةةةةً أكةةةةف إذا ـوكةةةةً أؾغوكًةةةةتون مةةةةو 

مًةةتطقعم فةةذفؽ كحةةـ كؼةةقل: دةةوذا اشةةتؿرت  ةةذه ادعرـةةي ثةةامن شةةـقات؟ ٕكةةف 

 وم فؽةةةةـ فةةةةق ؿةةةةوم ادًةةةةؾؿقن ـؾفةةةةؿ يةةةةداؾعقا ظةةةةـ  ةةةة د مرـةةةةً أؾغوكًةةةةتون  وحةةةةد

أؾغوكًةةتون ـةةةام يةةةداؾعقن ظةةـ   د ةةةؿ مةةةو ـوكةةً  ةةةذه احلةةةرب مطةةقل  ةةةذه ادةةةدة 

افطقيؾةةةةي  ومػةةةةوق اعؿقةةةةعم ؾؾةةةةامذا أكةةةةً مػؽةةةةر  ةةةةذا افتػؽةةةةر ادحصةةةةقر أكةةةةف إذا 

 قاةةةةً أؾغوكًةةةةتون مةةةةـ افةةةةروس  ةةةة  صةةةةؽ أؾغوكًةةةةتون مةةةةو مًةةةةتطقع أن مةةةةرد ذ 

بةةةؿ شةةةـغ و ةةةؿ يًةةةتعؿروا  ةةة د إشةةة مقي ويتقشةةةعقا يف افةةةروسن ٕن افةةةروس 

ا تؽةةةور أٓت اعفـؿقةةةي إفةةةخم فؽةةةـ ٓ مؼةةةػ ظـةةةد افةةةٌ د اإلؾغوكقةةةي ؾؼةةةطم ٕكةةةؽ 

م ؾةةةةـحـ دايةةةةاًم يف حموضامـةةةةو خوصةةةةي افةةةةذيـ يرؾعةةةةقا رايةةةةتفؿ  لكةةةةف افؼةةةةرةن مًةةةةؾؿ

ؾ دشتقركو إفخم أن افٌ د اإلش مقي ـؾفو   د واحدةم فؽـ ظـد افعؿؾ م ؿل ـة
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واحد يف  ؾده يعؿؾ دصؾحي افٌؾدم وٓ يػؽر يف افٌؾةد إخةرىم  ةذا مةو أصةٌـو 

كحةـ أن  وفـًةةٌي ٕؾغوكًةتونم ؾًةةمافؽ خطةلن ٕن شةةمافؽ إؿؾقؿةل حمةةضم أن 

 إؾغون ٓ مًتطقعم وأكو أؿقل فؽ: ٓ مًتطقع.

أؿصد يو صقخ  وفًمال إذا  قجؿ إؿؾقؿ وـون كػس اإلؿؾقؿ  ذا أـثر  مداخؾي:

 دفواغ  ؾ يؽقن ؾرض ظغ أو ؾرض ـػويي؟مـ ا

ؾةرض ظةغ يةو أخةل ؾةرض ظةغم أن يعؿؾةقا مةو يًةتطقعقن وفةق أ قةدوا  افشةقخ:

ظـ  ؽةرة أ ةقفؿم ؾةرض ظةغم فؽةـ أكةو أؾفةؿ مةـ شةمافؽ أكةؽ مـظةر بةذا اإلؿؾةقؿ 

مػصةةةقًٓ ظةةةـ إؿةةةوفقؿ اإلشةةة مقي إخةةةرىم وإٓ ـقةةةػ مصةةةقرت  ةةةذا افًةةةمال؟ 

 فؽ؟أوًٓ: أخذت جقاب شما

 ةةةةق يؼةةةةقل ... إؾغةةةةوين ظةةةةدد إؾغةةةةوكقغ أـثةةةةر مةةةةـ ظةةةةدد افةةةةروسم  مداخؾةةةةي:

وأكةةةو يف ادديـةةةي أخةةةرج  ظةةةعادقجةةةقد ـػويةةةيم افؽػويةةةي مقجةةةقدةم ؾفةةةؾ يػةةةرض 

 ؾروًو ظقـقًو أن أشوظد ؿ أم أ ؼك يف ادديـي؟

اعةةقاب أن  عةةد  ةةذا افتقوةةقت  ةةؾ اعفةةود يؼةةقم ؾؼةةط ظةةذ ظةةدد  افشةةقخ:

 ود ٓ يؼقم ؾؼط ظذ ظدد أصخوصم صتم إذًا...إصخوص؟ أطـم اعف

 متؿي افؽ م يف افؼيط افتويل.

 (00:  00: 01/   151) اهلدى والنور /  
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ  

 لػري األفػاٌيني

ورد ؽةةر شةةمال  عةةدة صةةقرم أدؿفةةو: مةةو حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون  افًةةمال:

 ؾغوكقغ؟فغر إ

اعفود يف إؾغون ـوعفود يف ـؾ افٌ د افتل ؽزا و افؽػورم ومـ  اعقاب:

افغػؾةةةي إػ حةةةد  عقةةةد أن افـةةةوس يمخةةةذون  ةةةوفعقاضػم ؾتثةةةقر افثةةةقرة يف  ؾةةةد مـةةةو 

ؾتثقر افعقاضػ وكريد أن كجو دم ؾنذا مو مه  ضع شـغ أصٌحً  ذه افثقرة 

مـًةةةقًوم ؾةةةنذا مةةةو أثةةةرت مشةةةؽؾي  خومةةدة يف كػةةةقس افـةةةوسم وأصةةةٌت اعفةةةود كًةةقوً 

أخةةرى يف  عةةض افةةٌ د اإلشةة مقي أيضةةًو ثةةورت ظقاضةةػ ادًةةؾؿغ وشةةلفقا ظةةـ 

 حؽؿ اعفود.

وأكو أؿقل: اعفةود ؿٌةؾ حودثةي  أؾغوكًةتونم وؿٌةؾ حودثةي شةقريوم وؿٌةؾ حودثةي 

ؾؾًةةةطغم ـةةةؾ  ةةةذه احلةةةقادث و ةةةذه احلةةةروب افظودةةةي افتةةةل وؿعةةةً يف  عةةةض 

 ةةةةةؾ افؽػةةةةةر وافضةةةةة ل اعفةةةةةود ؾقفةةةةةو ؾةةةةةرض ظةةةةةغ ظةةةةةذ افةةةةةٌ د اإلشةةةةة مقي مةةةةةـ أ

ادًؾؿغم ٓ جيقز بؿ أن يتلخروا ظـ  ذا اعفود إض ؿًون ٕن افعؾامء ؿًؿقا 

 اعفود إػ ؿًؿغم جفود حؽؿف ؾرض ظغم وجفود حؽؿف ؾرض ـػويل.

أمو اعفود إول افذي  ق ؾرض ظغ ؾفق إذا مو ؽزيً  ؾدة واحدة مةـ  ة د 

دًةةةؾؿغ أن  رجةةةقام أو ظةةةذ إؿةةةؾ أن  ةةةرج اوظةةةي مةةةـفؿ اإلشةةة م ؾعةةةذ ا
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افٌؾةد ادًةؾؿم ؾةنن    م أٓ و ةق صةد  ةذا افؽةوؾر افةذي ؽةزايتحؼؼ هبؿ افقاجةى

يؽةةةػ ذفةةةةؽ ؾقتتةةةةو ع ادًةةةةؾؿقنم حتةةةةك فةةةةق ؾروةةةةـو أكةةةةف جيةةةةى ظؾةةةةقفؿ اقعةةةةًو أن 

  رجقا ؾفق واجى وجق ًو ظقـقًوم إذا ملخروا أثؿقا اقعًو.

ي ؿضقي  أؾغوكًتون ؾؼطم ؾفذه   د ؿريٌي مـؽؿ و عضؽؿ وأن فقًً افؼضق

مـفو ذيد وضريدم و ل ؾؾًطغم ؾلصةٌحً ؾؾًةطغ أن مةع إشةػ افشةديد 

كًقًو مـًقًوم وإٓ ٓ ؾةرق يف اعفةود  ـةو أو  ـةوك ـؾةف ؾةرض ظةغم فؽةـ احلؼقؼةي 

ادمشةةػي أن ادًةةؾؿغ مةةع وجةةقد  ةةذا احلؽةةؿ افكةةيت و ةةق أن اعفةةود ؾةةرض 

ٓ يًةةةةةتطقعقن اعفةةةةةود ٓ حؽقمةةةةةوت وٓ صةةةةةعق ًوم ذفةةةةةؽ ٕن ادًةةةةةؾؿغ ظقـةةةةةل 

ادجو د »: ¢ا تعدوا مع إشػ ظـ اعفود افـػز افذي ؿول ظـف رشقل اح 

وكحةةةةةـ كجةةةةةد افقةةةةةقم ادًةةةةةؾؿغ  عقةةةةةديـ ـةةةةةؾ افٌعةةةةةد ظةةةةةـ  شمةةةةةـ جو ةةةةةد  ةةةةةقاه ح

 و ةةةةد ؿ ٕ ةةةةقايفؿ وفـػقشةةةةفؿ يف ظؼةةةةر دار ةةةةؿم  ةةةةؾ ويف ظؼةةةةر  قةةةةق ؿ مةةةةع 

ومةةةع أوٓد ةةةؿم وفةةةذفؽ ؾؿثةةةؾ ذاك اعفةةةود افةةةذي ؿؾـةةةو إكةةةف ؾةةةرض ظةةةغ  أ ؾةةةقفؿ

يتؼدمف ظودة وذظًو جفةود ٓ يتًةوءل ظـةف ـثةر مةـ ادًةؾؿغ افقةقمم  ةؾ  ةؿ ظـةف 

ؽةةةوؾؾقنم مةةةـ أ ظظةةةؿ اعفةةةود أن يٌتعةةةد ادًةةةؾؿ ظةةةـ ارمؽةةةوب ادحرمةةةوت افتةةةل 

وب دةو يًتطقع أن يؽقن  عقدًا ظـفوم وفقس  ـوك أي شؾطي مػرض ظؾقف آرمؽة

 حرم اح مٌورك ومعوػ.

إػ  عةض إشةٌوب افتةل مؽةقن شةًٌٌو فقؿةقع ادًةؾؿغ  ¢وفؼد أصور افـٌةل 

يف مثؾ  ذا افذل افذي يدؾعـو أن كتًوءل: مو حؽةؿ  ةذا اعفةودم جيةى أن كـظةر 

إػ إشةةةةةٌوب افتةةةةةل  أودت  ودًةةةةةؾؿغ إػ حمور ةةةةةي افؽةةةةةوؾريـ إيةةةةةو ؿم وظةةةةةدم 

  د اإلش مم مو  ل إشٌوب؟اشتطوظي ادًؾؿغ صد ؿ ظـ  
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 عةةةض إشةةةٌوب يف  عةةةض إحوديةةةٌ افثو تةةةيم مةةةـ  ¢فؼةةةد ذـةةةر رشةةةقل اح 

إذا مٌةويعتؿ  وفعقـةيم وأخةذمؿ أذكةوب افٌؼةرم وروةقتؿ  ةوفزرعم »: ¢أصفر و ؿقفةف 

ومرـتؿ اعفةود يف شةٌقؾ اح شةؾط اح ظؾةقؽؿ ذًٓ ٓ يـزظةف ظةـؽؿ حتةك مرجعةقا 

فديـ  ق افقاجى إول افققم ظةذ ادًةؾؿغ افةذيـ ؾوفرجقع إػ ا شإػ ديـؽؿ

يريدون أن جيو ةدوا يف شةٌقؾ اح حؼةًوم وافرجةقع إػ افةديـ معـةوه افرجةقع إػ 

أحؽومةةةف افتةةةل أكزبةةةو اح مٌةةةورك ومعةةةوػ ظةةةذ ؿؾةةةى كٌقةةةف ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة مم 

 و خوصي افرجقع إػ افؽًى احل ل افذي ا تعد ظـف ـثر مةـ ادًةؾؿغ إن  

كؼةةؾ: أـثةةر ادًةةؾؿغ افقةةقم و خوصةةي افتجةةور مةةـفؿم ؾةةنذا مةةو وؿةةع ادًةةؾؿقن ؾقفةةو 

 اشتحؼقا افذل أن يؼع ظؾقفؿ مـ ظدو ؿ.

افتٌويع  وفعقـةي ذـركةو أـثةر مةـ مةرة وٓ  شإذا مٌويعتؿ  وفعقـي »ؿول ظؾقف افً م: 

أريد أن افعقد إػ ذفؽم وإكةام  ةل صةقرة مةـ صةقر افٌقةقع ادحرمةيم  ةؾ  ةل 

قرة مةـ صةةقر افٌقةقع افر قيةةيم وأصةؾ  ةةذا افٌقةع ادًةةؿك  ٌقةع افعقـةةي مةو ا ةةتع صة

ادًةةةؾؿقن  ةةةف افقةةةقم اقعةةةًو إٓ ؿؾةةةق ً جةةةدًا جةةةدًام و ةةةق معةةةروف  ةةةغ طفةةةراكقؽؿ 

وواؿةةع و ةةق  قةةع افتؼًةةقطم  قةةع افعقـةةي ؿةةويؿ ظةةذ  قةةع افتؼًةةقطم  قةةع افتؼًةةقط مةةـ 

ؾ مةـ  قةع افـؼةدم فؽةـ حقٌ  ةق وؾةوء ظةذ أؿًةوط ؾؾةقس ؾقةف رءم  ةؾ  ةق أؾضة

إذا اشتغؾ  ذا افٌقع  قع افتؼًقط  ثؿـ زايةد ظةـ  قةع افـؼةد ؾفةذا ر ةًو  شةفودة ؿةقل 

 قعتةةغ يف  عمةةـ  ةةو» مشمةةـ  ةةوع  قعتةةغ يف  قعةةي ؾؾةةف أوـًةةفام أو افر ةةو»: ¢افـٌةةل 

 أي: أكؼصفام ثؿـًوم )أو ر و(. ش قعي ؾؾف أوـًفام

 ةةةةةةةةةدوا يف شةةةةةةةةةٌقؾ احم افقةةةةةةةةةقم  ةةةةةةةةةمٓء ادًةةةةةةةةةؾؿقن افةةةةةةةةةذيـ يريةةةةةةةةةدون أن جيو

ويتحؿًةةقن فؾجفةةود يف شةةٌقؾ احم وٓ شةةٌقؾ بةةؿ إػ ذفةةؽ ؾةةقام ذـركةةوه وشةةٌؼم 

دوذا ٓ جيو دون أكػًفؿ ؾ  يٌقعقن  قعتغ يف  قعي واحدة  ًعريـ متػةوومغم 
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و ذا ٓ أحد يػروف ظؾقفؿم ذفؽ ٕ ؿ مؽوفٌقا ظذ افةدكقوم و ةذا مةو أصةور إفقةف 

إذا مٌةةويعتؿ  وفعقـةةي وأخةةذمؿ »اةةوم احلةةديٌ حةةغ ؿةةول: افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م يف 

ــويةةةةةةي ظةةةةةةـ رـةةةةةةض ادةةةةةةزارظغ وراء زرظفةةةةةةؿم ووراء أ ؼةةةةةةور ؿ  شأذكةةةةةةوب افٌؼةةةةةةر

وحققاكةةةةو ؿ افتةةةةل يًةةةةتعؿؾق و يف حتصةةةةقؾ ادةةةةولم وٓ يؽػةةةةقفؿ حتصةةةةقؾ  ةةةةذا 

ادةةةةةةول  ةةةةةةوفطريؼ احلةةةةةة لم  ةةةةةةؾ يـؽٌةةةةةةقن وراء حتصةةةةةةقؾ ادةةةةةةول حتةةةةةةك يضةةةةةةقعقن 

جةةور ومةةـ ادةةزارظغ يـكةةؾقن ظةةـ افصةة ة وظةةـ افؼقةةوم واجٌةةو ؿم ـثةةر مةةـ افت

حتك  وفقاجٌوت افعويؾقي وراء افدكقو ظذ  ذا افؽًى افذي ذـره افرشةقل ظؾقةف 

 ذا  شوأخذمؿ أذكوب افٌؼر وروقتؿ  وفزرع»افً م يف  ذا احلديٌ حقٌ ؿول: 

افتؽوفةةةى يف افةةةدكقو  ةةةق افةةةداء افعضةةةول إذا شةةةقطر ظةةةذ إمةةةي مومةةةً ؾقفةةةو ؽريةةةزة 

اعفةةةود افؼةةةظقيم افتةةةل  ًةةةٌى مؽوفةةةى اإلكًةةةون ظةةةذ ادةةةودة ٓ يٌةةةويل  ةةةؤخرةم 

وفةةةةذفؽ جعةةةةؾ افرشةةةةقل ظؾقةةةةف افًةةةة م  ةةةةذه إشةةةةٌوب شةةةةًٌٌو ذظقةةةةًو ٓشةةةةتحؼوق 

 ادًؾؿغ أن يؼع افذل ظؾقفؿ.

ثةةةؿ وصةةةػ بةةةؿ افعةةة ج يف ؿقفةةةف ظؾقةةةف افًةةة م: ٓ يرؾةةةع اح  ةةةذا افةةةذل حتةةةك 

وأوجز أن افؽ م ٕن ظـةدكو أشةئؾي -فديـ مرجعقا إػ ديـؽؿم وافرجقع إػ ا

افرجةةةةةقع إػ افةةةةةديـ معـةةةةةوه افرجةةةةةقع إػ ؾفؿةةةةةف أوًٓ ؾفةةةةةاًم  -ؾةةةةةقام يٌةةةةةدوا ـثةةةةةرة

صةةحقحًو ظةةذ افؽتةةوب وافًةةـي ومةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفت ـةةام كةةدظق افـةةوس دايةةاًم 

إػ ذفةؽم وثوكقةًو افعؿةةؾ هبةذا افةديـ افةةذي ؾفؿـةوه ؾفةاًم صةةحقحًوم وأرجةق اح ظةةز 

يؽةةةقن  ـةةةوك كةةةقر  صةةةقص مةةةـ كةةةقر كةةةراه  ةةةغ ادًةةةؾؿغ افقةةةقمم حقةةةٌ وجةةةؾ أن 

اشةةةةةةتلكػقا ؾفؿفةةةةةةؿ فةةةةةةديـفؿ ظةةةةةةذ وةةةةةةقء افؽتةةةةةةوب وافًةةةةةةـي يف ـثةةةةةةر مةةةةةةـ افةةةةةةٌ د 

اإلش مقيم ثؿ طفر ذفؽ أو أثر ذفؽ ظذ ـثر مـ افشٌوب ادًةؾؿ يف معةومؾفؿ 
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 مةع افـةوسم ويف  ؾؼفةةؿ  ةوٕخ ق اإلشة مقي  ؼةةدرم وإمةر تحتةوج إن صةةوء اح

 إػ متؿي فقظفر ثؿرة ذفؽ ظام ؿريى إن صوء اح مٌورك ومعوػ.

 : .. (  14:  10/  8) اهلدى والنور/ 

ؾةام مقؿةػ مةـ جو ةد كػًةف  ةلن  افًةمال:شمال ةخر: فف ظ ؿي هبذا افٌحةٌم 

شةةةور ظةةةذ مةةةـفٍ اح شةةةٌحوكف ظؼقةةةدة وؾروظةةةًوم وجفةةةز موفةةةف وكػًةةةف فؼتةةةول أظةةةداء 

 ًر شٌؾ افقصقل إفقفو؟افديـ يف إؾغون مث ً فتق

كحةةةـ ٓ كةةةرى موكعةةةًو مةةةـ افةةةذ وبم فؽةةةـ ٓ كعتؼةةةد أن اعفةةةود فصةةةد  اعةةةقاب:

 مٓء إظداء يؽقن جفةودًا ؾرديةًوم ٓ ةد أن يؽةقن جفةودًا مةـظاًم مةـ ادًةؾؿغم 

وأن يؽةةقن ظؾةةقفؿ ؿويةةدم وافةةذي كًةةؿقف  وفؾغةةي افؼةةظقي: خؾقػةةي فؾؿًةةؾؿغم  ةةق 

قر ؿ ويتقػ إظةداد ؿم افؼضةقي مةو  ةل ؿضةقي افذي يتقػ مقجقففؿ ويتقػ مً

صخص متحؿس زظؿ  لكف ؿوم  ؽؾ مو جيى ظؾقفم ويف  ذه افدظقة مةو ؾقفةو مةـ 

افتًةةةةؾقؿم  ةةةةذا أمةةةةر جةةةةديل أؾسوةةةةفم مةةةةع ذفةةةةؽ حتةةةةك إن حتؼةةةةؼ ذفةةةةؽ يف  عةةةةض 

إؾةةرادم ؾفةةمٓء إؾةةراد ٓ يًةةتطقعقن أن يشةةؽؾقا اعامظةةي افتةةل جيو ةةدون يف 

يٌةةويع مةةـ إمةةي ادًةةؾؿيم افؼضةةقي فقًةةً هبةةذه افًٌةةوضي شةةٌقؾ اح حتةةً خؾقػةةي 

افتةةل يتصةةقر و  عةةض ادتحؿًةةغ فؾجفةةود يف شةةٌقؾ احم و ةةؿ  ةة  صةةؽ يثةةو قن 

ظةةةذ نيوشةةةفؿ  ةةةذام وفؽةةةـ جيةةةى أن يتئةةةدوام وأن يةةةسووا يف افؼضةةةقي ويعرؾةةةقا 

ذوط اعفةةةود يف شةةةٌقؾ احم ٓ يؽةةةقن ثةةةقرةم وٓ يؽةةةقن ظوضػةةةي جقوصةةةي وإكةةةام 

 د ر وؿقة.مؽقن ظـ م

افقةقم فةةق كظركةةو إػ كوحقةي ُخُؾؼقةةي ؾؼةةطم ر ـةو ظةةز وجةةؾ ذـةر يف افؼةةرةن افؽةةريؿ 

أن مةةةـ أشةةةٌوب وةةةعػ ادًةةةؾؿغ  ةةةق افتـةةةوزع وآخةةةت فم ؾقؼةةةقل ظةةةز وجةةةؾ: 

ؿْ ﴿ ْذَ َى ِرتُحُؽةة ُؾقا َوَمةة يعـةةل:  شمةةذ ى رتحؽةةؿ» [40]األنفززال:﴾َوٓ َمـَةةوَزُظقا َؾتَْػَشةة
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يف  ةةذا ادجتؿةةع افضةةخؿ نيتؾػةةقن أصةةد  ؿةةقمؽؿم افقةةقم ادًةةؾؿقن فةةقس ؾؼةةط

آخةةةت فم وفؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ إخٌةةةور ملمقـةةةو أكةةةف يف ادعرـةةةي يف أؾغوكًةةةتون  ةةةؿ 

نيتؾػةةةقن مةةةو  ةةةغ شةةةؾػقغ مةةةو  ةةةغ صةةةقؾقغم مةةةو  ةةةغ إخةةةقان مًةةةؾؿغم أيةةةـ  ةةةذا 

 اعفود وحتً أي رايي جيو د ادًؾؿ؟ ... متعؿد.

ات أكػًةةةـوم و ةةةذا ٓ فةةةذفؽ كؼةةةقل: جيةةةى أن كٌةةةدأ مةةةـ إصةةةؾم أن كصةةةؾت ذو

تحتةةةةوج إػ شةةةةوظوت أو أيةةةةوم أو صةةةةفقرم تحتةةةةوج إػ شةةةةـغ ضقيؾةةةةيم وإػ إظةةةةداد 

مرـةةز ومةةد رم  حقةةٌ أكةةف مقجةةد  ـةةوك ـتؾةةي يًةةرون ظةةـ رأي واحةةدم ويـةةدؾعقن 

ظةةةـ ؾؽةةةرة واحةةةدةم ٓ خةةة ف  قةةةـفؿم ؿؾةةةقهبؿ ؿؾةةةى ـةةةؾ مةةةـفؿ واحةةةد ظةةةذ ؿؾةةةى 

أن يؽتى ذفؽ فـو وفق  عد رجؾ واحد مـفؿ ظذ افؽتوب وافًـيم وأشلل احلؼ 

 ذفؽ إن صوء اح.

 : .. (  23:  50/ 8) اهلدى والنور / 
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

 أؿقل يو صقخ حؽؿ اعفود يف أؾغوكًتون؟ مداخؾي:

حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون ـوعفةةود يف ؾؾًةةطغ وـوعفةةود يف ـةةؾ  افشةةقخ:

ـقةةػ أن ادًةةؾؿغ هظةةون  ةة د اإلشةة م افتةةل  قاةةً مةةـ افؽػةةورم وٓ أدري 

مةةةو يـًةةةقن افقاؿةةةع إفةةةقؿ ؾقـشةةةغؾقن  قاؿةةةع أفةةةقؿ جديةةةد ويـًةةةقن إ  افؼةةةديؿم 

اعفود ؾرض ظةغ يف ـةؾ  ةذه افةٌ د وفؽةـ أيةـ افةذيـ يًةتطقعقن أن جيو ةدوا 

و ةةؿ  عةةد ٓ يزافةةقن متػةةرؿغ ؽةةر  تؿعةةغ يف ؾفؿفةةؿ فةةديـفؿ.. يف مقحقةةد ؿ 

دايفؿ ؾودًةةلفي واوةةحي جةةدًا ؾفةةل ؾةةرض فصةةػقؾفؿ.. ٓشةةتعداد ؿ دؼومؾةةي أظةة

ةً ﴿ظةةةةغم فؽةةةةـ  د  ُف ُظةةةة وا َفةةةة د  ََظةةةة َٕ ْق َأَراُدوا اْ ُةةةةُروَج  ؾفةةةةذا تحتةةةةوج  [40]الت:بزززز :﴾َوَفةةةة

اشةةةةةتعداد وآشةةةةةتعداد إظظةةةةةؿ  ةةةةةق افس قةةةةةي ظةةةةةذ اإلشةةةةة م افصةةةةةحقت وافتؽتةةةةةؾ 

 وافتجؿع ظؾقف ثؿ آشتعداد ادودي دؼومؾي أظداء اح ظز وجؾ.

 نجيةةوز يف  ةةذه ادًةةلفي وؿةةد ـثةةر افؽةة م ؾقفةةو ـثةةراً َ ؾفةةق ؾةةرض  ةةذا مةةو يؼةةول 

 ظغ ٓ إصؽول يف ذفؽ.

  ؾ ...  مداخؾي:

ٓم و احلؿد حم فؼةد ثٌةً يف  عةض إحوديةٌ افصةحقحي أن ظقًةك  افشقخ:

ظؾقف افً م حقةـام يـةزل يـةزل يف دمشةؼ ظـةد ادـةورة افٌقضةوءم وأكةف حةغ  ةرج 

ؼةةةدس ويؽةةةقن مةةةع افةةةدجول شةةةٌعقن أفػةةةًو مةةةـ افةةةدجول يؽةةةقن ظقًةةةك يف  قةةةً اد
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هيقد أصٌفون ؾقحوس ظقًك يف  قً ادؼدس ؾفذا كص ؿوضع أن افقفقد يقمئذ 

ٓ يؽقكقن يف  قةً ادؼةدس ـةام  ةق حةوبؿ أن ؾلمؾـةو  ةوح ظةز وجةؾ أن يعةقد 

ادًةةةةةةؾؿقن إػ رصةةةةةةد ؿ وإػ وحةةةةةةد ؿ فقتقجفةةةةةةقا إػ إخةةةةةةراج ظةةةةةةدو ؿ مةةةةةةـ 

ح مةةةو ٓ معؾؿةةقن إػ أن يةةةليت وؿةةً كةةةزول ظقًةةةك   د ةةؿ ثةةةؿ  عةةد ذفةةةؽ  ؾةةؼ ا

ظؾقةةةةف افًةةةة م ؾقـةةةةزل يف دمشةةةةؼ ويةةةةذ ى إػ  قةةةةً ادؼةةةةدس ويؽةةةةقن ؿةةةةد خةةةةرج 

مةةةـ افقفةةةقد ؾقخةةةرج ظقًةةةك ظؾقةةةف افًةةة م مةةةـ  قةةةً  وً افةةةدجول ومعةةةف شةةةٌعقن أفػةةة

ادؼةةةدس ويؼتةةةؾ افةةةدجول ويف  ةةةذا افقؿةةةً  تٌةةة  افقفةةةقدي وراء صةةةجر افغرؿةةةد 

 ؾًةةون ظةةر  مٌةةغ يؼةةقل: يةةو مًةةؾؿ!  ةةذا هيةةقدي  ؾقـطؼةةف اح ظةةز وجةةؾ ويةةتؽؾؿ

خؾػةةةل ؾوؿتؾةةةفم فةةةقس يف  ةةةذا افزمةةةون  ةةةذا يف زمةةةون ظقًةةةك ظؾقةةةف افًةةة مم ؾفةةةذه 

 زل ظقًك ظؾقف افً م.ـ شوير  لن افقفقد ٓ يًتؼرون يف  قً ادؼدس إػ أن ي

 (  00:  40:  36/   80) اهلدى والنور /  

 باب وٍْ

 ي فؾحرب يف أؾغوكًتون يعـل: أ وح وؿويؿقن.ؾقف يعـل: ...  وفـًٌ مداخؾي:

 أ وح موذا؟ افشقخ:

 يعـل: ؿويؿقا  ذا اعفود يعـل: ٓزمم  ق ؾرض ظغم ؾام ... مداخؾي:

أطةةـ اعةةقاب ؾقةةف مًةةجقؾ ظـةةد أ ةةق أنيةةد مًةةجقؾ نيصةةصم و ةةق  افشةةقخ:

  نجيوز ـام شؿعً.

 ... أحزاب وظدة اوظوت يعـل: يف كػس أؾغوكًتون . مداخؾي:

 مو جئً  قء جديد   يرد ظؾقف يف افتًجقؾ افذي ظـد صوحٌؽ. خ:افشق
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 ـؾ مو  طر  وفٌول إن صوء اح مؼريًٌو مقجقد يف افؼيط  ذا. مداخؾي:

ن أكً يطؿئـ  وفؽ ويرموح خوضركم ـام أجٌتؽ  نجيوز وفؽـ مـ ص افشقخ:

ظـ احلؽؿ ؿك احلؽؿ أكةف ـةام شةؿعً أكةف ؾةرض ظةغم ـةذفؽ أجقٌةؽ  نجيةوز 

د  ةةذه إحةةزاب يف مؾةةؽ افةةٌ د  دا ةةي ٓ  رجةةقا مؾةةؽ افةةٌ د ظةةـ ـق ةةو وجةةق

 ةة د إشةة مقيم ؾةةنن ــةةً مةةرى خةة ف ذفةةؽ كًةةؿع مـةةؽم وإٓ أم ةة يف إراحةةي 

  وفؽ.

 و ؾ افتػرق  ذا... مداخؾي:

ٓم اح هيديؽم فؽ  ؽ مل يعـةلم  ةذه إحةزاب مقجةقدة يف مؾةؽ  افشقخ:

إشةةة مقيم أكةةةو أن يعـةةةل: ؽةةةرت رء مةةةـ  افةةةٌ دم ٓ  رجفةةةو ظةةةـ ـق ةةةو  ةةة د

ٓ ــةً  ؼةقل فةؽ شةمال وجةقابم إيف ادـوؿشي ٕكؽ فًةً مـوؿشةًوم وأشؾق  

وجةةقد  ةةذه إحةةزاب يف مؾةةؽ افةةٌ د  ةةؾ  رجفةةو  ةةذه افةةٌ د ظةةـ ـق ةةو  ةة د 

 إش مقي حقـئذ ٓ مـوص فؽ مـ اعقاب  ام أجًٌ أن صت؟

 كعؿ. مداخؾي:

أردمف حقـام ؿؾً يف افعٌةورة إوػ يعـةل: مؼريةرًا  ـقيسم  ذا افذي افشقخ:

أكف ذفؽ ٓ  رجفو ظـ ـق و   د إش مقيم أن إذا إمر ـذفؽ ؾ  جيةقز فـةو 

معؼةة ادًةةؾؿغ يف ـةةؾ  ةة د اإلشةة م أن كةةدع مؾةةؽ افةةٌ د فؼؿةةي شةةويغي فؾؽػةةورم 

 ؾفؿتـل؟

 كعؿ. مداخؾي:

 وـػك. افشقخ:

 ( 00 : 04: 47/ 140) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 ةةةةؾ يؽةةةةقن  و ةةةةدًا ويرؾةةةةع ظـةةةةف افتؽؾقةةةةػ  وفـًةةةةٌي فؾةةةةذ وب إػ  مداخؾةةةةي:

 أؾغوكًتون.

 ٓ. افشقخ:

  ؾ يرؾع ظـف. مداخؾي:

أ ةةةةدًا  ةةةةذا جفةةةةود افةةةةذي حتؽةةةةل ظـةةةةف جفةةةةود ـػةةةةويلم أمةةةةو اعفةةةةود يف  افشةةةةقخ:

 فود افؽػويل ٓ يغـل ظـ اعفود افعقـل.اعأؾغوكًتون ؾجفود ظقـلم و

يعـةةل مةةو يف ظةةذر ٕي إكًةةون إٓ ظةةذر ذظةةلم ٕي إكًةةون مةةث ً ...  مداخؾةةي:

 أكف مو يذ ى إػ أؾغوكًتون.

 ضٌعًو إٓ ظذر ذظل وإٓ أيش يؽقن. افشقخ:

 ... مث ً أيش مثؾ افعذر افؼظل. مداخؾي:

مثةةةؾ واحةةةد مةةةريض اح هيةةةديؽم مثةةةؾ واحةةةد مؽًةةةتم مؽنةةة ظةةةوجز  افشةةةقخ:

 ضير.

 ح.مثؾ ظوجز ظـ نيؾ افً  مداخؾي:

افيير ٓ يؼدر تحؿؾ افً ح مةو  ةق ذطم افيةير مةو يؼةدر تحؿةؾ  افشقخ:

 افً ح؟



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

33 

كعةةؿم أؿصةةد يةةو صةةقخ يعـةةل مةةث ً أكةةف يؼةةدر يعـةةل جيو ةةد و ؽةةذا مثةةؾ  مداخؾةةي:

  ؽذا.

 وأكو مو أكو ؾو ؿ مو ؿصدك. افشقخ:

 ...  مداخؾي:

ؾةةنذًا أكةةً أؾفةةؿ مةةو ؿصةةدي  ؼةةك مؼو ةةؾ ؾفؿةةً ؿصةةدك أؾفةةؿ ؿصةةديم  افشةةقخ: 

ؿصدي أن اعفود يف أؾغوكًتون ؾرض ظغم وافدظقة إػ اح دـ ـون مةـ أ ةؾ 

افةةةدظقة وأ ةةةؾ افعؾةةةؿ هبةةةو  ةةةذا ؾةةةرض ـػةةةويلم وافػةةةرض افؽػةةةويل ٓ يؼةةةقم مؼةةةوم 

 ؾرض افعغ.

 إذا صؾقً ص ة اعـوزة يف وؿً افظفرم ٓ  د مو مصع ص ة افظفر.

 .أمو إذا صؾقً ص ة افظفر ومو صؾقً ص ة اعـوزة جوز

 ؾفؿتـل.

 كعؿ  ق ... افشقخ:

 أريد أن أشلل شمالم و ق حقل حديٌ وورد . مداخؾي:

 (  00:  55: 10/ 229) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ضقى.  ؾ اعفود يف أؾغوكًتون أن  ةؾ  ةق ؾةرض ظةغ ـةام ؿؾةً  مداخؾي:

أكةةةً يف  ؾتةةةقاك أو  ـةةةوك يف أحةةةقال اةةةددت حةةةقل افػةةةتـ افطويػقةةةي داخؾقةةةي ؾةةة  

 فود؟جيى اع
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  وفـًٌي فؾػتقى ٓ مزال ؿويؿي. افشقخ:

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 وإيوك. افشقخ:

 ( 00:  44: 33/   318) اهلدى والنور / 

 

 باب وٍْ

 أٓ زفً معتز اعفود يف أؾغوكًتون جفودًا؟ افًمال:

 ٓ أزال. افشقخ:

 ورد ظـؽ أكؽ ؿؾً أكف ؾرض ظغ؟ مداخؾي:

 وٓ أزال. افشقخ:

ؾ يؽػةةةل يف ؾةةةرض افعةةةغ  ةةةذا أن يةةةذ ى ادًةةةؾؿ وجيو ةةةد ثةةةؿ ؾفةةة مداخؾةةةي:

 يعقد؟

جيى أن يضع كػًف حتً أمر افؼويدم ؾةنذا  ةق أذن فةف  ةلن يعةقد أيومةًو  افشقخ:

أو صةةفرًا أو صةةفقرًا جةةوز فةةف ذفةةؽم أمةةو أن يرـةةى رأشةةف ويتٌةةع  ةةقاهم متةةك مةةو أراد 

 جو د ومتك مو أراد كؽؾم ؾ .

 (   00:  51: 07/ 435) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

: يف ؿضةةقي أؾغوكًةةتون  ةةؾ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون ؾةةرض ظةةغم افًةةمال إول

وإن ـون ؾرض ظغ مو  ل كصقحتؽؿ يعـلم  ةؾ  ـةوك اوظةي  ـةوك مؼةقم ظةذ 

 افؽتوب وافًـي مـصحـو  وفذ وب إفقفو ؟

أكو ٓ أزال اظتؼد أن اعفود يف أؾغوكًتون  ق ؾرض ظغ  ؾ أن ةـد  افشقخ:

ه مـ افزمون ٕين اظتؼد افذيـ يذ ٌقن إػ  ـوك مـ افٌ د افعر قي ؾفؿ  و م

يةةةةةةةذ ٌقن أوًٓ دجو ةةةةةةةدة افؽػةةةةةةةور افةةةةةةةذيـ  ةةةةةةةؿ افشةةةةةةةققظققن واشةةةةةةةتحؾقا افةةةةةةةٌ د 

وحؽؿق و  وفدمور وثوكقًو أ ؿ شقـؼؾقن إفةقفؿ رء مةـ افعؾةؿ افةذي  ةؿ  حوجةي 

 مةةـ يًةةتطقع أن إفقةةف ــةةو  ةةذا كؼقفةةف ؿةةدياًم أمةةو أن ؾفـةةوك رء ةخةةر جيةةى ظةةذ

يذ ى إػ  ـةوك يف شةٌقؾ اعفةود أيضةًو يف شةٌقؾ مؼريةى وجةقه آخةت ف  ةغ 

افؼةةةودة افةةةذيـ وؿةةةع ا ةةة ف  قةةةـفؿ ـةةةام  ؾغـةةةو مةةةع إشةةةػ وفعةةةؾ ذافةةةؽ ـةةةون مةةةـ 

أشةةٌوب ظةةدم اؿتطةةوف ثؿةةرة  ةةذه افعؼةة شةةـقات افتةةل ــةةو كًةةؿع أ ةةؿ ـةةودوا أن 

ا أخةرًا واح أظؾةؿ  ًةٌى أو فعؾةف يٌؾغقا افعوصؿي افتل  ل ـو قل وإذا هبؿ وؿػةق

مةةـ إشةةٌوب وا ةة ف افةةذي وؿةةع  ةةغ افرؤشةةوء  ـةةوك  ةةذا أمةةر ضةةورئ جديةةد   

يؽةةةـ مةةةـ ؿٌةةةؾ يقجةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ افغقةةةقريـ أن يةةةذ ٌقا إػ  ـةةةوك دؼومؾةةةي 

إظةةةةةةداء مةةةةةةـ افؽػةةةةةةور افشةةةةةةققظقغ أوًٓم ثةةةةةةؿ دحووفةةةةةةي اإلصةةةةةة ح  ةةةةةةغ  ةةةةةةمٓء 

 ف.ادختؾػغ  ذا جقا  ظام شلفت

 (  00: 17: 57/ 441) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 عةةةةض إشةةةةئؾي أرشةةةةؾفو  عةةةةض إخقاكـةةةةو مةةةةـ أؾغوكًةةةةتون يف مـطؼةةةةي  افًةةةةمال:

 قشوور  وفذاتم يؼقل: يؼقل  عض افـوس يعغ: ظوروغ ظدة صٌف حقل مطٌقةؼ 

مةةةـ واؿةةةع اعفةةةودم ومعروؾةةةي ؾتةةةقاـؿ يف وجةةةقب اعفةةةود يف أؾغوكًةةةتونم ؾقؼةةةقل 

أو ادشةؽؽقن  ةلن افـٌةل ظؾقةف افصة ة وافًة م ؿةول: مةـ ؿومةؾ  مٓء ادثٌطةقن 

حتةةً رايةةي ظؿقةةي يؼومةةؾ فعصةةٌقي ويغضةةى إفةةخ احلةةديٌم ؾةةامت ؾؿقتتةةف جو ؾقةةيم 

ؾفةةةمٓء ادجو ةةةدون ريةةةقس دوفةةةتفؿ و ةةةق  ةةةددي يعتؼةةةد أن افعةةةو  يةةةتحؽؿ  ةةةف 

أر عي أؿطوبم و ق يعتؼةد أيضةًو دظةوء إمةقات وـثةر مةـ إؿةقال افؽػريةي افتةل 

 ل نيرجي مـ ادؾيم ؾقؼقل: أفقس مـ يعتؼد مثؾ  ةذا افؽة م ـةوؾرًام ؾةنن ـةون 

ـوؾرًا أفةقس مةـ يعطةل افٌقعةي فةف يؽةقن مثؾةفم ؾؽقةػ كؼومةؾ مةع  ةمٓء و ةؿ ظةذ 

 مثؾ  ذا؟

أكةةةةةةو أؿةةةةةةقل: أوًٓ فةةةةةةقس  ـةةةةةةوك  قعةةةةةةيم ٕكةةةةةةف   يقجةةةةةةد خؾقػةةةةةةي يةةةةةةدظك  افشةةةةةةقخ:

ن  ـةوك معووكةًو مةع  ةذا افرجةؾ ادًؾؿقن دٌويعتفم إكام ـؾ مو يؿؽةـ أن يؼةول: إ

افةةذي يؼةةول: إكةةف صةةقيف وأكةةف يعتؼةةد  وٕؿطةةوب إر عةةي  ةةو  ةةق ـػةةر ٓ صةةؽ ؾقةةف 

 ظـد أ ؾ افًـي واعامظي.

ثوكقةةةًو: يف طـةةةل أكةةةف فةةةقس مةةةـ افعةةةدل يف رء أن كـًةةةى  ةةةذه افعؼقةةةدة فؽةةةؾ 

ْل  ِاَم يِف َأْم َ ْ ُيـٌَ  ﴿ادجو ديـ يف أؾغوكًتونم وإٓ كؽقن ؿد خوفػـو ؿقفف معوػ: 

ِذي َوَّف  * ُصُحِػ ُمقَشك  َرى* َوإِْ َراِ قَؿ اف  ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأخْة ٓ  مَة قَْس * َأ َوَأْن فَة

ٓ  َمو َشَعك  وِن إِ ًَ  .[11-10]النجم:﴾فِِ،ك
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ثوفثًو: فعؾ افؽثريـ مـ إخقاكـو احلةوضيـ  ـةو أن شةؿعقا و ةذه ظةقدة إػ 

 شةةةةوه  عةةةةض افـةةةةوس  ةةةةو فةةةةق أن صةةةةدامًو  ةةةةوجؿ  ادقوةةةةقع افًةةةةو ؼ أن مةةةةو ـةةةةون

افًةةةةعقديي واحتةةةةؾ افةةةةٌ د افًةةةةعقديي أو ظةةةةذ إؿةةةةؾ احتةةةةؾ ادةةةةقاضـ احلًوشةةةةي 

آؿتصةةوديي مـةةوجؿ افٌةةةسول ظةةذ إؿةةؾم فةةةقس معـةةك  ةةذا أن حةةةزب افٌعةةٌ  ةةةق 

افةةةذي شةةةقطر ظةةةةذ افًةةةعقديين ذفةةةةؽ ٕن صةةةدامًو وحؽقمتةةةةف وإن ـةةةوكقا يؿثؾةةةةقن 

ب ؽةةر إشةة مل  ةةؾ  ةةق ـةةوؾرم فؽةةـ صةةدامًو ٓ حةةزب افٌعةةٌ و ةةق  ةة  صةةؽ حةةز

يؿثؾ افشعى افعراؿلم ـام أكف حزب افٌعٌ افًقري ٓ يؿثؾ افشعى افًقريم 

ؾفـةةةو يقجةةةد  عةةةض افًةةةقريغ أنم ؾفةةةؾ كحةةةـ كؼةةةقل: إكةةةف يؿثؾـةةةو؟ ٓم وٓ يؿثةةةؾ 

 يؿؽـ  وٕفػ واحد أو أؿؾ.

ق أو يف شةقريو ن حزب افٌعٌ يف افعةراإؾنذًا: ـام أكـو كؼقل وٓ كزال كؼقل: 

ٓ يؿثؾ افشعى افعراؿل ادًؾؿم وافشةعى افًةقري ادًةؾؿ ـةذفؽ كؼةقل:  ةلن 

 ةةةةةذا افةةةةةذي شةةةةةؿقتف  ةةةةةددي ٓ كًةةةةةتطقع أن  ةةةةةذا يؿثةةةةةؾ ظؼقةةةةةدة ؿةةةةةقاد ورؤوس 

ادؼةةةةةومؾغ  ـةةةةةوم وافةةةةةذيـ رؾعةةةةةقا رايةةةةةي اعفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح ٕول مةةةةةرة يف  ةةةةة د 

ؾغةةةوكقغ افةةةذيـ رؾعةةةقا رايةةةي إشةةة مقيم ٓ كًةةةتطقع كحةةةـ أن كؼةةةقل: إذًا  ةةةلن ـةةةؾ إ

اعفود وافؼتول يف شٌقؾ اح  ؿ ـؾفؿ أاعقن أـتعقن أ تعقن يعتؼةدون اظتؼةود 

  ددي  ذا  وٕؿطوب إر عي.

ؾةةنذًا:  ةةق يف  ةةذه افعؼقةةدة مةةع افةةتحػظ كؼةةقل إذا صةةحً إخٌةةور افتةةل مـؼةةؾم 

 مثؾ ويمشػـل أن افـػس مطؿئـ إػ مصديؼفو فؽثر وم وٓ كًتٌعد وجقد و يف

 ةةةةةذا افرجةةةةةؾم ٕكـةةةةةو  ؾقـةةةةةو  لمثوفةةةةةف يف شةةةةةقريو ـثةةةةةرًا وـثةةةةةرًا جةةةةةدًام فؽةةةةةـ افـؼطةةةةةي 

احلًوشي يف ادقوقع أكـو ٓ كًتطقع أن كؼقل: إكف يؿثؾ افشعى إؾغوين ـؾفم 

أو يؿثؾ ؿقاد ادجو ديـ يف شٌقؾ اح ـؾفةؿم إذًا: ٓ جيةقز أن يؽةقن  ةذا مثٌطةًو 
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شٌقؾ اح مـ ادًؾؿغ شقاء ـةوكقا أؾغةوكقغ  فؾذيـ يريدون أن جيو دوا حؼًو يف

أو ـوكقا ؽر ؿ مـ إظوجؿم أو ـوكقا ظر ًوم ؾوإلش م اعفؿم  ؾ أكو أظتؼةد فةق 

ـون  ـوك وحدة مػؽةر أكةف جيةى ظةذ اإلشة مقغ و خوصةي مةـفؿ افًةؾػقغ يف 

ـةةةؾ افةةةٌ د اإلشةةة مقي أن يتقجفةةةقا  ؽؾقةةةتفؿ إػ مؾةةةؽ افةةةٌ د فقجو ةةةدوا مةةةرمغم 

دةةةةةةرة إوػ جيو ةةةةةةدون افشةةةةةةققظقغ افةةةةةةذيـ ٓ يةةةةةةزال افروشةةةةةةققن يًةةةةةةوظدو ؿ ا

ويغةةةذو ؿم  ةةةذا  ةةةق اعفةةةود إولم واعفةةةود افثةةةوين فتصةةةحقت  عةةةض افعؼويةةةد 

و عةةةةض ادػةةةةو قؿ افتةةةةل ؿةةةةد مقجةةةةد يف افشةةةةعى إؾغةةةةوين وفةةةةقس ؾؼةةةةط يف  ةةةةذا 

 افرجؾم ٕن  مٓء أظوجؿ.

شةةئؾً مةةرارًا ومؽةةرارًام ؿقةةؾ  ؾةةنذًا: اعفةةود يـٌغةةل أن يظةةؾ  ـةةوك مًةةتؿرًا وؿةةد

يل: أٓ مةةزال معتؼةةد أن اعفةةود  ـةةوك ؾةةرض ظقـةةل ـةةام ــةةً مؼةةقل مةةـ ؿٌةةؾ مةةع 

وجةةقد افػرؿةةي وا ةة ف وافـةةزاع  ةةغ افؼةةقاد؟ ؿؾةةً:  ةةؾ  ةةذا يةةزداد ؾروةةقي حتةةك 

تحصةةةةةؾ أحةةةةةد صةةةةةقئغ: افقةةةةةء إول و ةةةةةق ادرجةةةةةق أن يؼهةةةةة ظةةةةةذ احلؽةةةةةؿ 

ول مةرة يف  ؾةد إشة مقيم أو ٓ شةؿت افشققظل  ـوكم ومرؾع افرايي اإلشة مقي ٕ

اح أن مؽةقن إخةرىم و ةةل أن مضةع احلةرب أوزار ةةو ظةذ ا ةزام ادجو ةةديـ 

 ًةةٌى اخةةت ؾفؿ  عضةةفؿ مةةع  عةةضم حقـئةةٍذ يٌؼةةك حؽةةؿ اعفةةود يف أؾغوكًةةتون 

ـحؽؿ اعفود يف ؾؾًطغم وأكتؿ معؾؿقن مةو  ةق حؽةؿ اعفةود يف ؾؾًةطغم ٓ 

ؾًطغ شوؿطم  ق ؿويؿ فؽـف ؽر مًتطوعم  قـام ـون مظـقا أن حؽؿ اعفود يف ؾ

يف أؾغوكًةةةةةتون ؿةةةةةوياًم ومًةةةةةتطوظًوم ؾةةةةةنذا ـوكةةةةةً إخةةةةةرى ٓ شةةةةةؿت اح ووةةةةةعً 

احلةةةرب أوزار ةةةوم وظةةةذ أشةةةوس مةةةـ افةةةرى هبةةةذا افقاؿةةةع إفةةةقؿ مةةةـ افتػةةةرقم 

 ؾحقـئٍذ يصٌت افقاؿع  ـوك ـام إمر  ـوم كرجق أٓ يؽقن إمر ـذفؽ.

 ( 00:  26: 38/   453/  ) اهلدى والنور
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... افشةةةةةةٌفي افثوكقةةةةةةي افتةةةةةةل ضرحفةةةةةةو  ةةةةةةمٓءم  لكةةةةةةف معؾةةةةةةقم افتـةةةةةةوحر  افًةةةةةةمال:

وآخت ف وافتةدا ر حتةك افتؼومةؾ مةو  ةغ ؿةودة ادجو ةديـ ؾضة ً ظةـ أؾةراد ؿم 

يؼقفقن: ؾؽقػ كؼومؾ مع ؿقم مقظةقديـ  وبزيؿةي وافػشةؾم ـةام ؿةول اح معةوػ: 

 م ؾفؾ  ذا جيقز؟[40]األنفال:﴾ُؾقا َوَمْذَ َى ِرتُحُؽؿْ َوٓ َمـَوَزُظقا َؾتَْػَش ﴿

 ٓم  ذا ٓ جيقزم مو  ق افذي جيقزم افتؼومؾ أم اعفود معفؿ؟ افشقخ:

 اعفود مع  مٓء ادقظقديـ  وفػشؾ. افًويؾ:

 ةةذا يف افقاؿةةع أؿةةقل أكةةو مةةع إشةةػ افشةةديد  ةةذا يصةةدر مةةـ  عةةض  افشةةقخ:

مـةةو وظةةةذ مـفجـةةةو افًةةةؾػل أو ـةةةوكقا مةةةـ إخقاكـةةو مةةةـ ضةةة ب افعؾةةةؿ شةةةقاء ـةةةوكقا 

مـةةو ٍ أخةةرىم  ةةذا يةةدفـو ويؼةةظـو  ةةل ؿ ٓ ظؾةةؿ ظـةةد ؿ وٓ ؾؼةةف ظـةةد ؿم كحةةـ 

ؾ  ةةةدفقؾ افؼةةةرةن  افكةةةيت يف  ةةةذا شةةةأول مةةةـ يعتؼةةةد أن ا ةةة ف  ةةةق شةةةٌى افػ

ادجةةةةولم و عةةةةض احلةةةةقادث اإلشةةةة مقي افتةةةةل وؿعةةةةً يف افعفةةةةد إول إكةةةةقرم 

ـةةل أكةةف ٓ كجةةوح بةةؿ وٓ ككةة بةةؿ ؾةةقام إذا ظةةودوا ـغةةزوة حـةةغم فؽةةـ  ةةذا ٓ يع

افقةةد  ػضوامػؼةةقا ـةةام يريةةد اح أو  عٌةةورة أصةةت: ـةةام تحةةى اح مةةـفؿم وفةةذفؽ ؾةةـ

ظةةـ  ةةمٓء ادجو ةةديـ  ًةةٌى أ ةةؿ وؿعةةقا يف نيوفػةةي ذظقةةي  ةةذا فةةقس ذظةةًوم 

 و وفتويل ٓزمف فقس مؼوظًو و ق مو دام اختؾػقا ؾـحـ مو كجو د معفؿ.

مةةةوذا يريةةةد  ةةةمٓء  ًةةةطوء افتػؽةةةرم  ةةةؾ يريةةةدون مةةةـ  ةةةمٓء ادجو ةةةديـ إذًا: 

افذيـ وؿع مـفؿ مثؾ  ذا آخت ف وافتـوزع أن يؾؼقا افً ح ويؼةدمقا إرض 

إؾغوكقةةي افتةةل ظجـةةً  وفةةدموء بةةمٓء افشةةققظقغ؟  ؽةةذا يريةةدون؟  ةةذا معـةةك 

كةةةةو أؿةةةةقل ـ مفةةةةؿم و ةةةةذا ٓ يؼقفةةةةف إكًةةةةون ؾقةةةةف ذرة مةةةةـ ظؼةةةةؾ وؾفةةةةؿم وفةةةةذفؽ ؾل

افعؽةةةس اومةةةًو: جيةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ  ةةة د افةةةدكقو أن يزافةةةقا مـةةةوسيـ 

بةةةمٓء  ؽةةةؾ ؿةةةقة  وشةةةتطوظتفؿ أن يؼةةةدمق و إفةةةقفؿ حتةةةك يتحؼةةةؼ أحةةةد إمةةةريـ 
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ؾذيـ ذـر ام ةكػًو: إمو افـك وإمو ابزيؿيم ؾةنذا حةؼ افـكة إن صةوء اح ؾةذفؽ فا

ت اح ظةةودت افؼضةةقي ـةةام ؿؾـةةو مةةو يرجةةقه ـةةؾ مًةةؾؿم وإن ـوكةةً إخةةرى ٓ شةةؿ

  وفـًٌي فػؾًطغ.

 ( 00:  36: 41/   453) اهلدى والنور / 

يذـرون صٌفي ثوفثي ؾقؼقفقن كوؿؾغ ظـ أحد ادجو ديـم ذـروا أكةف  افًمال:

مةةةةةـ افصةةةةةودؿغ وٓ يزـقكةةةةةف ظةةةةةذ احم يؼقفةةةةةقن:  لكةةةةةف ذ ةةةةةى ظـةةةةةد أحةةةةةد افؼةةةةةودة 

فةوز إرشةولم و ةذا جفةوز اإلرشةول ادقداكقغ يف ـو ؾ حقل ـو ؾ ؾقجةد ظـةده ج

ٓشؾؽل مع ادخو رات افٌوـًتوكقيم ؾة  يتحرـةقن وٓ يـطؾؼةقن إٓ  ودشةوورة 

مع ادخو رات افٌوـًتوكقيم وادخو رات افٌوـًةتوكقي ـةام  ةق معؾةقم فؾجؿقةع ظةذ حةد 

معٌةةةر ؿ متػؼةةةي مةةةع ادخةةةو رات إمريؽقةةةي  تـًةةةقؼ معفةةةو ومرمقةةةى معفةةةو .. إفةةةخم ور ـةةةو 

ْؿ َظةةةةَذ ﴿ومعةةةةوػ يؼةةةةقل:  مٌةةةةورك ـُ َػةةةةُروا َيةةةةُرد و ـَ ـَ  ةةةةِذي ـَ ةَمـُةةةةقا إِْن ُمطِقُعةةةةقا اف  ةةةةِذي ةةةةو اف  َ َيةةةةو أهَي 

ـَ  ي  .م ؾفذا أيضًو يؾحؼ  ام شٌؼ[241]آل عمران:﴾أَْظَؼو ُِؽْؿ َؾتَـَْؼؾٌُِقا َخوِهِ

ظةةذ ـةةؾ حةةول أيضةةًو كؼةةقل يف صةةحي  ةةذا ا ةةز أوًٓ: ظـةةدكو مقؿةةػن  افشةةقخ:

ٌؼ  ِـٌََةةةنٍ ﴿ؾةةةؿ مةةةـ ؿقفةةةف معةةةوػ: ٕكةةةف ـةةةام كع
ْؿ َؾوِشةةة ـُ وَء ـَ ةَمـُةةةقا إِْن َجةةة ِذي ةةة ةةةو اف  َ و َأهي  َيةةة

 حًى ادرء مـ افؽذب أن تحدث »م وؿقفف ظؾقف افً م: [0]الحجرات:﴾َؾتٌََق ـُقا

واحلؽؿي افتل اشتـٌطً مـ أيي واحلديٌ: ومو ةؾي إخٌور إٓ  ش ؽؾ مو شؿع

 روا و.

ذا ا ز صحقت ؾام ذـةر ومةو  ـةل ظةذ  ةذا ا ةز  ةق ثوكقًو: ظذ ؾرض أن  

اشةةةتـٌوطم وآشةةةتـٌوط معةةةرض فؾخطةةةل وفؾصةةةقابم وكحةةةـ كؼةةةقل بةةةذا ادخةةةز 

وكرجق أن ٓ يؽقن نيزًا  ودعـك افعريفم  كؼقل فةف: مةرى  ةذا اعفةوز   يؽةـ 
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يف زمةةةـ وةةةقوء احلةةةؼ وٓ يًةةةتطقع أن يؼةةةقل: أي كعةةةؿ   يؽةةةـم إكةةةام حةةةدث  عةةةد 

 شـؼقل فف:  ومقا  ر وكؽؿ إن ــتؿ صودؿغ.  ذفؽن ٕكـو

وإذًا: ؾةةنذا ـةةون مةةـ ادحتؿةةؾ أن يؽةةقن  ةةةذا اعفةةوز مقجةةقدًا ظـةةده مةةـ ؿٌةةةؾ 

ؾقحتؿةةؾ حقـئٍةةذ أن يًةةتعؿؾ يف صةةوفت اإلشةة م وادًةةؾؿغم وتحتؿةةؾ أن يؽةةقن 

 افعؽسم وافدفقؾ ـام يؼقل افػؼفوء إذا مطرق آحتامل شؼط  ف آشتدٓل.

 ةةةةؾ  ةةةذا أيضةةةةًو يؿثةةةةؾ افؼةةةودة ـؾفةةةةؿ؟ اعةةةةقاب ـةةةام ؿؾـةةةةو ظةةةةـ وأخةةةرًا أؿةةةةقل: 

 دديم  ذا يؿثةؾ  ةذا افشةخصم وكحةـ ٓ كًةتطقع أن كـؽةر حؼقؼةي مةرة و ةل 

ؾةةةقفؿ  ¢افةةةذيـ ـةةةوكقا جيو ةةةدون مةةةع رشةةةقل اح  ¢أن يف أصةةةحوب افرشةةةقل 

كةةةوس مةةةـ ادـةةةوؾؼغ مةةةردوا ظةةةذ افـػةةةوق ٓ يعةةةرؾفؿ افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م  ةةةـص 

يؿؽةـ أن كتصةقر أكةف كظقةػ  ¢مرى أي جفود يؼع  عد افرشقل  افؼرةن افؽريؿم

 ودويي مويي مـ مثؾ أؤفئؽ ادـوؾؼغم ٓ كًتطقع أن كتصقر ذفؽم إذا ـةون إمةر 

ـذفؽ و ق ـذفؽ  ودويي مؾققن ؾؿعـك  ذا افؽ م أكف أي جفود مرؾع رايتف ؾة  

 يـٌغل أن كـوسه دوذا؟

افؼةةةةودة  عةةةةض ادـةةةةوؾؼغم و ةةةةذا ٓ ٕكةةةةف ؿةةةةد يؽةةةةقن مـةةةةوؾؼقنم ؿةةةةد يؽةةةةقن يف 

كًتطقع أن كـػقفم فؽـ  ذا ٓ يؾةزم مـةف أن كؼةقل: ـةؾ افؼةودة مـةوؾؼغم وإذا إمةر 

ـةةةةذفؽ ـةةةةؾ  ةةةةذه افشةةةةٌفوت أخشةةةةك يف افقاؿةةةةع أن مؽةةةةقن صةةةةودرة مةةةةـ نيةةةةزيـ 

 ودعـك افعريفم يراد هبو مضعقػ نيوس ادًؾؿغ افذيـ حتؿًقا فؾجفود مع 

غةةةةةةةونم وإن ـةةةةةةةون حتؿًةةةةةةةفؿ  ةةةةةةةذا دون حتؿةةةةةةةس ؽةةةةةةةر إؾغةةةةةةةوكقغ يف  ةةةةةةة د إؾ

 ادجو ديـ افذيـ يريدون أن جيو دوا مع مـ ٓ جيو د.

 عضةةفؿ يؼةةقل: ظـةةدمو وؿعةةً إحةةداث إخةةرة يف افًةةعقديي جةةوء  افًةةمال:

 عةةةةض ادجو ةةةةديـ مةةةةـ اإلخةةةةقة افًةةةةعقديغ ادةةةةوـثغ يف  قشةةةةوور وأؾغوكًةةةةتون 
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ءت افؼةةةقات إمريؽقةةةي فؾجفةةةود مةةةع افًةةةعقديي ظةةةذ حًةةةى طةةةـفؿم ؾعـةةةدمو جةةةو

رؾةةةةض  ةةةةمٓء اإلخةةةةقة ادجو ةةةةدون آصةةةةساكم ؾفةةةةؾ يـتظةةةةرون  جةةةةقار أ ؾةةةةقفؿ 

 إحوضي بؿ ورظويي إيو ؿم أم يرجعقن إػ اعفود  ـوك.

 أظد يـتظرون أيش؟ افشقخ:

ـ يعـةةةةل: يرظةةةةق ؿ  وتحػظةةةةق ؿ ؾفةةةةؾ يٌؼةةةةقن مةةةةع  أ ؾةةةةقفؿ مـتظةةةةري افًةةةةويؾ:

 و ؿ أم يرجعقن فؾجفود؟ويؽؾم

 جعقن إػ جفود ؿ.ير افشقخ:

 جزاـؿ اح خر. افًويؾ:

  ًؿ اح

 إخقة اإليامن! وأن مع  ؾس ةخر.

  وت مو ظـدك. افشقخ:

 ( 00:  39: 52/   453) اهلدى والنور / 
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ؟ وِن خيتمف  

 احلكي باختالف صخة وعتكد اجملاِديَ ٍِاك؟

ؾغوكًةةةةتونم  ةةةةوٕخص ـةةةةون  ـةةةةوك ... يف شةةةةمال إخ: اعفةةةةود يف أ مداخؾةةةةي:

اوظي أصةحوب ظؼقةدة صةوحلي وأصةحوب معتؼةد شةؾقؿم  ةؾ يؽةقن اعفةود يف 

 أؾغوكًتون ؾرض ظغ؟

  ق ؾرض ظغ ـوكقا أم   يؽقكقام واوت؟ افشقخ:

 واوت. مداخؾي:

 ضقى. افشقخ:

ضقةةى ؾقةةف  عةةض ادشةةويخ يؼقفةةقن: مةةو دام فةةقس  ـةةوك اوظةةي ذات  مداخؾةةي:

 ٓ يرون اعفود حتً رايتفؿ أ ؿ فقًقا أصحوب ... معتؼد صحقتم ؾلص ً 

أكو أظجى مـ مثؾ  ذا افؽ مم  ذا ـ م أخل يؼول يف اعفود افةع  افشقخ:

 ةةق ؾةةرض ـػويةةيم يعـةةل: اعفةةود افةةذي يةةراد  ةةف كؼةة افةةدظقةم أمةةو  ةةذا جفةةود دؾةةوع 

ظةةةةـ  ةةةة د ادًةةةةؾؿغم وؿةةةةد ؽزا ةةةةو افعةةةةدو ادؾحةةةةدم ؾفـةةةةو ٓ جيةةةةقز أن كـظةةةةر إػ 

ؾؽةةةةةور وأراء إكةةةةةام كـظةةةةةر كظةةةةةرة ظومةةةةةي مًةةةةةؾؿغ أم ـػةةةةةورم  ةةةةةمٓء إؾغةةةةةوكققن إ

ادتعصٌغ ادٌتدظغ إػ ةخره يعـل: ؿؾ ؾقفؿ أشقأ مو معؾؿم خرجقا ظـ دايرة 

ٓ.   د ةةةؿ  ةةة د مؼةةةـغ وـػةةةور أم  ةةة د إشةةة مقي؟  ةةة د  اعةةةقاب:اإلشةةة م؟ 

 ةةذا افؽةةوؾر افةةذي احتةةؾ  إشةة مقيم إذًا: ظةةذ ادًةةؾؿغ اقعةةًو أن يٌةةودروا فطةةرد
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  د ةةؿم فؽةةـ ؿةةوم كةةوس يف دوفةةي اشةةؿفو دوفةةي إشةة مقي اشةةاًمم وؿةةومقا اوظةةيم 

ورؾعقا رايي اعفودم و ؿ فقًقا مًؾؿغ شـقغم موذا يريةدون أن يػعؾةقام رؾعةقا 

رايةةي اعفةةودم فؽةةـ كحةةـ مةةو كؼومةةؾ مةةع  ةةمٓءن ٕن  ةةمٓء يؽقكةةقا مـحةةرؾغ ظةةـ 

  يو ومصويى ـام وؿةع مةـ اإلخةقان ادًةؾؿغ يف افؼعم ور ام جيرون ظؾقـو 

شقريي ؿريًٌوم وـام وؿع مـ اوظي ابجرة وافتؽػر يف مكة وكحةق ذفةؽم  ةذا 

كحـ كؼقل مثؾ اوظي افػتك مث ً افع مو رؾعةقا رايةي اإلشة مم  ةؾ ؿةول ؿةويؾفؿ: 

 لكف شـجعؾ احلؽؿ  ـوك ظؾةامين إذا صةور بةؿ دوفةيم أمةو  ة د ؽزيةً وافطريةؼ 

فةةذ وب ادًةةؾؿغ مةةـ ـةةؾ جوكةةى وصةةقب مػتةةقحم  ةةذا ٓ يـٌغةةل أن كـظةةر  ةةذه 

افـظرة افضقؼي أ دًام مةع ذفةؽ ؾلكةو يل رأي خةوص  ةلن  ةمٓء افـةوس إذا مةو ذ ةى 

أمثول أوفئؽ افذيـ أذت إفةقفؿ مةـ أصةحوب افعؼقةدة افصةحقحي إذا ذ ٌةقا إػ 

زو  ةةةةة د  ـةةةةةوك ؾفةةةةةؿ يف جفةةةةةوديـ ؾةةةةةلجر ؿ أـثةةةةةرم جفةةةةةود مةةةةةع افؽةةةةةوؾر افةةةةةذي يغةةةةة

ادًةؾؿغ وجفةود مةع  ةمٓء ادًةؾؿغ افةذيـ ا تعةدوا ظةـ شةـي شةقد ادرشةؾغم 

  ذا ـقن إجر أـز    صؽ وأظظؿ كًلل اح أن هيديـو اقعًو.

 ... ظذ افًمال. مداخؾي:

 امػضؾ. افشقخ:

 ةةةق إذا ـةةةون ؾةةةرض ظةةةغ  عةةةد مةةةو ظرؾـةةةو مةةةـ اعةةةقابم ؾفةةةؾ يؽةةةقن  مداخؾةةةي:

 فقافديف؟آ ـ اشتئذان 

مةةو يؽةةقنم مةةو يؽةةقن آشةةتئذان فئ ةةقيـ يؽةةقن يف افػةةرض افؽػويةةيم  افشةةقخ:

وفؽةةـ مةةو مةةـ ظةةوم إٓ وؿةةد خةةصم كحةةـ  ؿثةةؾ  ةةذا افًةةمال كجقةةى  ةةذا اعةةقاب 

افعومم أن إ قان ٓ يًتئذكونم فؽـ    صؽ ؿةد يؽةقن إ ةقان يف ووةع يعـةل: 

قؿةةةقع يف يتعةةةرض افقفةةةد فقؼةةةع يف ارمؽةةةوب حمةةةرم مةةةـ حقةةةٌ يريةةةد أن يػةةةر مةةةـ اف
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حمةةةةرمم واإلظةةةةراض ظةةةةـ اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ احم ؾةةةةنذا اؾسوةةةةـو وافةةةةديـ صةةةةقخغ 

ـٌةةةريـ أو مريضةةةغم وفةةةقس بةةةام مةةةـ افقفةةةد مةةةـ  ةةةدمفام شةةةقى واحةةةدم  ةةةذه 

افصةةقرة مةةو يؼةةول إكةةف يًةةتئذكو أم ٓم فةةق أذكةةو فةةف ٓ يـطؾةةؼن ٕكةةف يف جفةةود معفةةامم 

يف ظةز ؿةةق ام وكشةةوضفامم فؽةـ خةةذ صةقرة مؼو ؾةةي بةةذه افصةقرة اومةةًوم وافةةدان 

وبةةةةؿ مةةةةةـ إوٓد مةةةةةو صةةةةةوء احم ؾةةةةةنذا ذ ةةةةةى أحةةةةةد ؿ فؾجفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح مةةةةةو 

 يًتلذ ؿ )وٓ يصوح وظقفقه وكوحقه( ظرؾً ـقػ  ؽذا؟

 ( 00:  49: 07/ 136) اهلدى والنور /
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 ِن الرِاب إىل أفػاٌطتاُ ملَ ال يعسف 

 العكيدة الصخيخة خطس عميْ

 ة يو صقخ  وفـًٌي فؾجفود يف أؾغوكًتون.م حظي صغر مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

كعةةةةؿم  ـةةةةوك ـثةةةةر مةةةةـ افشةةةةٌوب يف اعزايةةةةر ذ ٌةةةةقا إػ أؾغوكًةةةةتون  مداخؾةةةةي:

فؾجفةةودم فؽةةـ دةةو رجعةةقام رجعةةقا  ػتـةةي افتؽػةةرم ؾلصةةٌحقا يؽػةةرون ادًةةؾؿغ 

ومًو وحمؽقمغم وٓ يصؾقن يف ادًوجد ...)اكؼطةوع يف افتًةجقؾ  ـةو(... ؽ  ُح 

  مؼقفقن يف  ذا؟ؾام

  ذا اشؿ إصورة يعقد إػ موذا؟ افشقخ:

ن افةذ وب إيف ؿضقي رجقع  مٓء اإلخقة هبذه افػؽةرةم أٓ كؼةقل:  مداخؾي:

 إػ أؾغوكًتون مـ إكًون ٓ يعرف افعؼقدة افصحقحي خطر ظؾقف؟

مةةو أ ةةؾ أٓ أظتؼةةد  ةةذا  ةةورك اح ؾقةةؽن ٕن افةةذيـ جيو ةةدون  ـةةوكم  افشةةقخ:

ؾفةةؿ أ عةةد مةةو يؽقكةةقن ظةةـ  ةةذه افعؼقةةدةم ثةةؿ افغر ةةوء  -إؾغةةوكقغ يعـةةل:-افٌؾةةد 

 ـوك مـ افعرب مـ ـؾ افٌ د ومو أطـ ؾقفؿ أظوجؿ إٓ مـ كةدر جةدًام ؾةلـثر ؿ 

ٓ تحؿؾقن ظؼقدة افتؽػرم وفذفؽ ظرض ادقوقع  لكف ؾقف خطرم  ةذا فةق ـةون 

ن ؾقفةةةو إ: افغوفةةةى  ـةةةوك يةةةدظقن إػ  ةةةذه افةةةدظقة افٌوضؾةةةيم ـةةةون يؿؽةةةـ أن يؼةةةول
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خطةةقرةم أمةةو و ةةل حمصةةقرة يف أؾةةراد ؿؾقؾةةغ مةةـ ادكةةيغ افةةذيـ وةةؾقا شةةقاء 

 افًٌقؾ مـذ افؼديؿم ؾام أرى أن ؾقفو  ذه ا طقرة افتل أكً حتدثً ظـفو.

ٕكـل ظـدمو شلفتف: مـ أيـ يليت  ةذا افتؽػةر بةمٓء اإلخةقة؟ ؿقةؾ  مداخؾي:

 ؟يل: إن ظؿر ظٌد افرنيـ ادكي افدـتقر مذـره

ن ادكةةيغ  ةةؿ افةةذيـ إٓم مةةو أذـةةره أشةةؿع ظـةةفم وأكةةو ؿؾةةً فةةؽ ةكػةةًو  افشةةقخ:

 ا تؾقا هبذه ادصقٌي.

إذًا: ٓ كؼقةةةد افةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةتون.. أو كحةةةذر افشةةةٌوب مةةةـ  ةةةذه  مداخؾةةةي:

 افػؽرة؟

رم واحلض ظذ اعفود  ـةوك  ةدل ػٓ د مـ افتحذير مـ ؾؽرة افتؽ افشقخ:

 افعراق ـلؾراد يعـل.

 كعؿم  ورك اح ؾقؽؿم وجزاـؿ اح خرًا. خؾي:مدا

 وإيوـؿ إن صوء اح. افشقخ:

 ( 03:  03:  39/ 438) اهلدى والنور/
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 حكي اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

. افًةمال افثوفةٌ: اعفةود إؾغةوين  ةؾ  ةق حوفقةًو - ةورك اح ؾةقؽؿ- ادؾؼل:

  وفذات ؾرض ظغ أم ؾرض ـػويي؟

ؾغوين واجًٌو ـام ـون مـ ؿٌؾ  ؾ أكو أظتؼد أكف أن ٓ يزال اعفود إ افشقخ:

أوجى  و ـون مـ ؿٌؾم ذفةؽ ٕن اعفةود مؼريٌةًو وصةؾ إػ خطقمةف إخةرة أو 

ـةودم ؾة  جيةقز يعـةل ؿطةع ادةدد ظـةف شةقاء ـةون  ةذا ادةدد مةوًٓ أو أصخوصةةًو أو 

أي كةةقع ةخةةر مةةـ ادًةةوظدات افقاجٌةةي ذظةةًوم ؾةةؤن  ةةذه ادًةةوظدات أوجةةى 

حتةةك يصةةؾ  ةةمٓء ادجو ةةدون ظةةذ مةةو  قةةـفؿ مةةع إشةةػ مةةـ خةة فم ـةةون مةةـ 

م فؽــةةةو كحةةةـ ٓ كةةةدري وٓ -رنيةةةف اح-ةخةةر ةثةةةوره ؿتةةةؾ افشةةةقخ اقةةةؾ افةةرنيـ 

كًتطقع أن كحؽؿ وكحـ  عقدون ظـ افػتـةي  ـةوك مةـ  ةق افةذي دؾةع  ةذا افؼومةؾ 

يف أؾغوكًتون م ادفؿ أن ادجو ديـ شافرنيـ ذا افرجؾ افػووؾ اقؾ »إػ ؿتؾ 

ٓ يةةةزال ظةةةذ ادًةةةؾؿغ اقعةةةًو حؽقمةةةوت وصةةةعق ًو وأؾةةةرادًام ٓ يةةةزال افقاجةةةى ؿةةةوياًم 

ظؾقفؿ حتك يصؾقا إػ مو هيدؾقن إفقف مـ افؼضوء ظةذ افطةوؽقت افشةققظلم ثةؿ إؿومةي 

 .حؽؿ اإلش م يف أؾغوكًتونم ـام يؼقفقن وأرجق نيؾصًو أن يقؾؼقا إػ ذفؽ

ٕوػ ؾةةةوٕوػم مةةةث ً  ةةة د افؼةةةق اإلشةةة مل وؾةةةرض افعةةةغم  ةةةؾ ا ادؾؼةةةل:

 مٌدأ إوػ ثؿ افغرب اإلش ملم أم حًى ...

 أيش إول وافثوين معـل؟ افشقخ:

يعـل مث ً أ ةؾ افعةراق يؾٌةل ؿٌةؾ مةث ً ادغةرب اإلشة مل مثةؾ فقٌقةو  ادؾؼل:

 واعزاير.
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 إؿرب ؾوٕؿرب صقخـو. مداخؾي:

 إؿرب ؾوٕؿرب. ادؾؼل:

 إؿرب ؾوٕؿرب. مداخؾي:

 ... افٌ د ادعتدى ظؾقفو أو ـذا. مداخؾي:

 يعـل إؿرب. افشقخ:

 إػ افٌ د ادعتدى ؾوٕؿرب. مداخؾي:

 و ؽذا. ادؾؼل:

 يعـل افذيـ يريدون أن يًوظدوا إؾغون. افشقخ:

 أيقه  ذا  ق.  مداخؾي:

وؿةةد  ٓ  ةةذا ؽةةر وارد ؾؼةةد يؽةةقن إ عةةد مًةةوؾي  ةةق أؿةةقى مًةةوظدةم افشةةقخ:

يؽةةقن افعؽةةس  ةةوفعؽس اومةةًوم ادفةةؿ ظةةذ ـةةؾ مةةـ يًةةتطقع أن يًةةوظدم شةةقاًء 

 مـ ادـطؼي أو  عقدًا ظـفوم  ذا  ق جقاب شمافؽ. وً ـون ؿريٌ

 (  00: 33: 26/ 521) اهلدى والنور /
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 اإلعداد العطكسي

 وفـًةةةةةةةٌي ف،ظةةةةةةةداد افعًةةةةةةةؽري ومقًةةةةةةةره يف افقؿةةةةةةةً احلةةةةةةةويل يف  مداخؾةةةةةةةي:

 قن واجًٌو ظذ ـؾ مًؾؿ أن يعد كػًف أم ٓ؟أؾغوكًتونم ؾفؾ يؽ

 ةةةةذا شةةةةمال شةةةةو ؼ ٕواكةةةةفم يةةةةقم متحؼةةةةؼ افغويةةةةي ادـشةةةةقدة مةةةةـ ذفةةةةؽ  افشةةةةقخ:

اعفودم أي: مؼوم افدوفي ادًؾؿي ؾع ً يف أؾغوكًتون ويٌدأ مـفو مطٌقؼ إحؽوم 

افؼةةةظقي أحًةةةـ مةةةـ ـةةةؾ افةةةٌ د إخةةةرى يقمئةةةٍذ جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن 

ؽ افةٌ دن ٕكـةو مةع إشةػ ٓ كجةد افقةقم  ؾةدًا مؼةوم ؾقةف إحؽةوم هيوجروا إػ مؾ

افؼةةظقيم وإؿومةةي  ةةذه إحؽةةوم داير ةةو واشةةعي وواشةةعي جةةدًام فةةقس ؾؼةةط إؿومةةي 

 عةةةةض احلةةةةدود و جةةةةر إؿومةةةةي حةةةةدود أخةةةةرىم وفةةةةقس ؾؼةةةةط إؿومةةةةي احلةةةةدود ـؾفةةةةو 

أو  واإلذن  ـؼةةة افػًةةةود  ؽةةةؾ ضريةةةؼ شةةةقاًء  ةةةودج ت أو  وعرايةةةد أو  ةةةوفراديق

 وفتؾػوز أو كحق ذفؽم ؾوإلش م ذيعي ظومي معوفٍ ـةؾ ادشةوـؾ وـةؾ ادػوشةد 

 افتل مقجد يف أرض أؿقؿ حؽؿ اإلش م ؾقفو.

يةةةةةقم كةةةةةرى  ةةةةةذه افدوفةةةةةي شةةةةةقاًء يف أؾغوكًةةةةةتون أو يف  ؾةةةةةد ةخةةةةةر يقمئةةةةةٍذ يػةةةةةرح 

ادممـقن  ـك اح وجيى ظؾقفؿم أي: ظذ ـؾ مةـ ـةون مًةؾاًم حؼةًو أن هيةوجر 

افٌؾةةد إظةةودة فًةةرة افًةةؾػ افصةةوفت وظةةذ رأشةةفؿ ادفةةوجرون افةةذيـ إػ ذفةةؽ 

 وجروا مـ مؽي إػ ادديـي افتل صورت دار ابجرةم وابجرة مووةقي إػ يةقم 

أي: إػ ادديـةيم أمةو  شٓ  جةرة  عةد افػةتت»ؿةول:  ¢افؼقومي.. صحقت أن افـٌل 
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د ٓ تحؽةةؿ ؾقفةةو ابجةةرة إػ افةةٌ د افتةةل مؼةةوم ؾقفةةو ذيعةةي اح ظةةز وجةةؾ مةةـ  ةة 

  وإلش م ؾفذه ابجرة  ل مًتؿرة إػ يقم افؼقومي.

صقخـو! حتك فق ؿومً  ةذه افدوفةي ظةذ افٌدظةي و   ةتؿ  وفتقحقةد  مداخؾي:

 ومتعصى دذ ى أ  حـقػي.. حتك فق ـون ـذفؽ جيى ابجرة؟

 ةةورك اح ؾقةةؽ! كحةةـ أن هيؿـةةو أن يصةةٌت اإلشةة م كظومةةًوم  ـةةوك ٓ  افشةةقخ:

وـؿ مًةةويؾ متػةةؼ ظؾقفةةوم و ـةةوك مًةةويؾ نيتؾةةػ ؾقفةةو ؾحقةةـام يؼةةقم احلةةوـؿ  ػةة

ادًؾؿ يف  ؾد مو يطٌؼ إحؽوم افؼةظقي افتةل ٓ مطٌةؼ يف  ة د أخةرى وفةق يف 

حةةةدود مةةةو ـةةةون متػؼةةةف ظؾقفةةةو  ةةةغ ادًةةةؾؿغ ؾفةةةذه  شةةةوير خةةةرم  عةةةد ذفةةةؽ مةةةليت 

ـةةةام أذت.. ادًةةويؾ إخةةةرى وـقةةةػ يـٌغةةةل أن كعوعفةةوم أول ذفةةةؽ: افعؼقةةةدة 

 افتقحقد  ذه ٓ معوفٍ  وفؼتول وٓ  ودعورك وإكام معوفٍ  وفدظقة.

وٓ صؽ أن  ذه افدوفي افتل كػسض أ و شتؼقم ظذ مذ ى حـػل مث ً يف 

افػةةةةروعم ومةةةةذ ى مومريةةةةدي يف افعؼقةةةةدة..  ةةةةل إمةةةةو أن مػًةةةةت ادجةةةةول فؾةةةةدظوة 

اح وإٓ شةـي رشةقل  اإلش مقغ ا ؾص افةذيـ ٓ يعرؾةقن مةذ ًٌو بةؿ إٓ ـتةوب

.. إذا شةةةؿت بةةةؿ ـةةةام  ةةةق ادػةةةروض ؾفةةةذا مةةةـ اةةةوم افـكةةة ومةةةـ اةةةوم ¢اح 

 احلؽؿ  وإلش م يف إرضم أمو إذا مـعقا مـ ذفؽ ؾؾؽؾ حودث حديٌ.

وٓ صةةةةةؽ وٓ أطةةةةةـ أن مًةةةةةؾاًم ظـةةةةةده رء مةةةةةـ افثؼوؾةةةةةي اإلشةةةةة مقي افقاظقةةةةةي 

ر ادؾحةد يف مؾةؽ افةٌ د افصحقحي أكف  تور اشتؿراريي احلؽؿ افشققظل افؽوؾ

أو يف ؽر و ظذ حؾقل حوـؿ مًؾؿ حـػل مومريدي.. مو أطـ أحدًا  تور ذاك 

ظةةذ  ةةذان ٕن  ـةةوك مةةـ افؼقاظةةد افػؼفقةةي إصةةقفقي أيضةةًو مةةـ افؼقاظةةد ادتػةةؼ 

ظؾقفةةو  ةةغ افعؾةةامء: أن ادًةةؾؿ إذا وؿةةع  ةةغ ذيةةـ اختةةور أؿؾفةةام ذًا وأينةةمهو 
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دوفةي إشة مقي مذ ٌقةي خةر  ة  صةؽ أن مًةتؿر احلؽقمةي حؽاًمم ؾلن مؼقم  ـةوك 

 افشققظقي وحتورب اإلش م جذريًو.

وفذفؽ ؾام يـٌغل فـو أن وكحـ ؿةد صةدمـو هبةذه افصةدمي افشةديدة أن كػؽةر 

ؾقام شقؽقن ظؾقف احلؽؿ  ؾ  ق ظذ افؽتوب وافًـي ـام كريد كحـ كريد وـام 

ؿتقةةور هبةةذا ا صةةقص: أكؽةةؿ إذا ــةةو أرشةةؾـو رشةةوفي صةةػفقي إػ  ةةذا افؼويةةد حؽ

ؾتحةةةتؿ ـو ةةةؾ أن معؾـةةةقا أن احلؽةةةؿ شةةةقؽقن ظةةةذ افؽتةةةوب وافًةةةـي وفةةةقس ظةةةذ 

ادةةةةذ ى احلـػةةةةل فؽةةةةـ إن   يًةةةةتجقٌقا بةةةةذا واشةةةةتجو قا ٕحؽةةةةوم أ  حـػقةةةةف 

 ومذ ٌف ؾفذا ـام ؿقؾ: حـوكقؽ  عض افؼ أ قن مـ  عضم كعؿ.

 (  00:  39:  24/ 520) اهلدى والنور/

 (  00:  42:  04/ 520والنور/) اهلدى 
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 ً عمى دََّكِن طمب العمي ُو 

 اجلّاد يف أفػاٌطتاُ

  وفـًٌي فؾعؾؿ أؾضؾ أم اعفود يف شٌقؾ اح؟ مداخؾي:

 اعفود  ق جفودان. افشقخ:

 أؿصد اعفود: افؼتول يف شٌقؾ اح.  مداخؾي:

 ... ؿتوٓن. افشقخ:

 ؿتول أظداء اح. مداخؾي:

رض ـػوييم وـذفؽ افعؾؿ ظؾامن: ؾةرض ظةغ وؾةرض ؾرض ظغ وؾ افشقخ:

ـػوييم ؾنذا ؿو ؾتفو ؾرض ظغ  ػرض ـػويي ٓ صؽ ... إوػ ؾقفؿ ؾرض افعغ 

 ظذ ؾرض افؽػويي وافعؽس  وفعؽس.

ؾؤن: أكً حغ مؼقل: افعؾؿ معـل افةذي  ةق ؾةرض ظةغ أم افةذي  ةق ؾةرض 

 ...ػويي حتك يتضت افٌقونفعغ أو افؽـػوييم ثؿ: ظـدمو مؼقل: ؿتول معـل ؾرض ا

 إذًا: كخصص؟ مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

... اعفةةةةود يف أؾغوكًةةةةتون أن  ةةةةؾ  ةةةةق أؾضةةةةؾ أم افعؾةةةةؿ فؾشةةةةٌوب  مداخؾةةةةي:

 افذيـ أن ٓ زافقا يف شـ ـام يؼقفقن مٌؽر يف آفتزام ويف افتق ي ...
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يـ أكو ٓ أريد أن أجقى ظةذ  ةذا افًةمال مٌةوذًةن ٕين أريةد مةـ افةذ افشقخ:

يقجفقن إشئؾي أن يتػؼفقا يف أكػًةفؿم  ةذا افعؾةؿ افةذي وصةؾً إفقةف افشةٌوب 

 افـوص   ؾ  ق ؾرض ظغ ظؾقفؿ أم ؾرض ـػويي؟ 

 افعؾؿ؟ مداخؾي:

كعةةةؿم  ةةةذا افعؾةةةؿ افةةةذي وصةةةػً افشةةةٌوب  ةةةفم  ةةةؾ  ةةةق ؾةةةرض ظةةةغ أم  افشةةقخ:

ؾةةةرض ـػويةةةي؟ ؾةةةنن ؿؾةةةً: إكةةةف ؾةةةرض ظةةةغ حقـئةةةذ كعةةةقد فؾؿراجحةةةيم وإن ؿؾةةةً: 

 ػويي ؾؼد أخذت اعقابم واوت؟ؾرض ـ

كعةةؿم كةةراه أكةةف ؾةةرض ظةةغ ظؾةةقفؿم أ ةةؿ  ػؼةةقن يف  عةةض إمةةقر  مداخؾةةي:

 ويف ... افػؼفقوت وافػرديوت يعـل يف ادجوفس.

 ذا ٓ كًتطقع أن يؽقن ؾةرض ظةغن ٕن ؾةرض افعةغ مةـ افعؾةؿ  ةق  افشقخ:

يؽػقف أن يعرف  مو ٓ مصت ظؼقدة ادًؾؿ وظٌودمف  صقرة ظومي إٓ  فم ؾودًؾؿ

افعٌةةودة افتةةل  ةةق واجةةى ظؾقةةف أن يؼةةقم هبةةوم يعـةةل مةةث ً: إذا ـةةون ؾؼةةرًا ؾةة  جيةةى 

ظؾقةةف أن يعةةرف أحؽةةوم افزـةةوة وأحؽةةوم احلةةٍ وكحةةق ذفةةؽ فؽةةـ ؾؼةةر ويريةةد أن 

يصع ويمم ؾقجةى أن يعةرف أحؽةوم افصة ةم أمةو أن يةدرس افعؾةؿ  ؽةؾ أ قا ةفن 

أو ظودةةةًو ؾةةقام  عةةةد ؾفةةذا فةةةقس ؾةةةرضم  ٕكةةف يريةةةد أن يصةةٌت يقمةةةًو مةةو ضوفةةةى ظؾةةؿ

 ؾػرض افعغ  ق مو ٓ  د مـف فؽؾ مًؾؿ و ذا فقس ـذفؽم واوت  ذا إمر؟

ضقةةةى! حقةةةـام كؼةةةقل: افةةةذيـ يةةةذ ٌقن إػ اعفةةةود أٓ يـؼصةةةفؿ ؾؼةةةف  مداخؾةةةي:

 اعفود ويؽقن ... ؾرض ظغ ظؾقفؿ؟

س ـةؾ ؾةرد  ق مو كؼقل مػوصقؾ أحؽةوم اعفةود افًةـي ... أمةر هبةوم فةق افشقخ:

مةةةـ أؾةةةراد ادجو ةةةديـ أن يعةةةرف أحؽةةةوم اعفةةةودن ٕكةةةف فةةةقس يف اعفةةةود أحؽةةةوم 
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جديةةةةدة متعؾةةةةؼ  ؽةةةةؾ ؾةةةةرد مةةةةـ أؾةةةةراد ادجو ةةةةديـم فؽةةةةـ مقجةةةةد أحؽةةةةوم جديةةةةدة 

 وفـًةةةٌي فؾؿجؿقظةةةي ـةةةؾ  ؿقظةةةي مًةةةمول ظـفةةةو أمةةةراءم ومةةةع ذفةةةؽ أكةةةو أؿةةةقل: 

عفةةةةود يف اعةةةةقاب يف افـفويةةةةي  تؾةةةةػ  ةةةةوخت ف.. مةةةةـ افعؾةةةةامء.. افةةةةرأي يف ا

أؾغوكًتون ؾؿـ ... أكف ؾرض ظغ وؽري ؿد يرى أكف ؾرض ـػوييم ؾحقـئةًذ فةقس 

افػةةرق ـٌةةةر  ةةةغ ضؾةةةى افعؾةةةؿ و ةةةغ  ةةذا اعفةةةود ...  ةةةق أكةةةف ؾةةةرض ـػويةةةيمأمو أكةةةو 

ؾةةلؿقل أن: ضؾةةى افعؾةةؿ ظةةذ افطريؼةةي ادتٌعةةي افقةةقم مةةـ افتقشةةع ...  ةةذا فةةقس 

 أؾغوكًةتون ؾفةق ؾةرض ظةغ ؾقؼةدم ؾرض ظغ  ؾ  ق ؾرض ـػوييم أمو اعفةود يف

 ظذ ؾرض افؽػويي.

 (.01a/00:17:08)رحلة النور )
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 اجلّاد األفػاٌي آواه وآالً

اعفود إؾغوين ةمول إمي اإلش مقيم وـذفؽ ةٓمم ؾةام رأيؽةؿ يةو  مداخؾي:

 ؾضقؾي افشقخ يعـل: مو تحدث يف افًوحي افققم.

ؾقخةةةتؿ اح ظةةةز وجةةةؾ إمةةةر إمةةةو كعةةةؿم رأيةةةل أن كؿ ةةة إػ افـفويةةةيم  افشةةةقخ:

 وفـجةةوح وضةةرد افؽةةةوؾر  ويقًةةوم ثةةؿ يٌؼةةةك إمةةر  قةةد أوفئةةةؽ افـةةوس فقثٌتةةقا فؾـةةةوس 

و أ ةةةؿ ؾعةةً  ـةةوكقا يةةةدظقن وجيو ةةدون مةةـ أجةةةؾ إؿومةةي افدوفةةةي  فؾؿًةةؾؿغ اقًعةة

ادًةةؾؿيم فؽةةـ ٓ أرى  قجةةف مةةـ افقجةةقه أن كةةسـفؿ وحةةد ؿ يف ةخةةر افطريةةؼم 

شةةةػ أمةةةوم جةةة ل ة ةةةود ـةةةام يًةةةؿقكفم أو ـو ةةةؾ ٓ ومهةةة ظؾةةةقفؿ صةةةفقر مةةةع إ

يتؼدمقن و ؿ ثو تقن ـام  ؿ ٓ يتؼدمقن وٓ يتلخرونم ؾلكو أرى أكف مـ واجةى 

ادًةةةؾؿغ افةةةذي ـةةةون و ةةةق ٓ يةةةزال ؿةةةوياًم حتةةةك يصةةةؾقا هبةةةؿ إػ افـفويةةةيم أمةةةو أن 

كسـفؿ واؿػغ  ؽذا ... ظؼ شـقات مـ آكتصور افذي حتةدث  ةف افؽػةور ... 

ًؾؿغم ؾام وؿع مع إشػ مـ ا  ؾوت  غ ضقايػفؿ وأحةزاهبؿ وإن ـةون اد

 صقئًو شقئًو وٓ يٌؼ  خر فؽـ  ذا ٓ يًقغ فـو وٓ جيقز فـو أن كدظفؿ وصل ؿ.

وٓ  ةةد أكؽةةؿ ؿةةرأمؿ ؾةةقام يـؼةة يف  عةةض اعرايةةد وادجةة ت ـؿجؾةةي اعفةةود 

يف شةةٌقؾ افتةةلفقػ  ةةغ  افتةةل ـةةون يؼقؿفةةو ويـؼةة و ظٌةةد اح ظةةزام أكةةف ـةةون يًةةعك

ؿةةةقات  ةةةذه إحةةةزابم وأكةةةف ـةةةام ذـةةةر واح أظؾةةةؿ كجةةةت أخةةةًرا يف افتقؾقةةةؼ  ةةةغ 

 ؿويديـ مـ  مٓء افؼقادم و ذا    صؽ ظؿؾ مفؿ جًدا.
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ؾعدم ... بذا افقاؿع افًق م وظدم آ تامم  نمداد ؿ شقاًء  ةوفػؽر وافةرأي 

فً ح وافؼقة وكحةق ذفةؽ وحمووفي اإلص ح  غ  ذه إحزابم أو إمداد ؿ  و

 ةةذا  ةة  صةةؽ يف اظتؼةةودي أن افةةذيـ يًةةتطقعقن أن يػعؾةةقا صةةقئًو مةةـ ذفةةؽ ثةةؿ ٓ 

يػعؾةةةةقن يؽقكةةةةقن مماخةةةةذيـ ظـةةةةد اح ظةةةةز وجةةةةؾ حقةةةةٌ أ ةةةةؿ   يؼقمةةةةقا  ـكةةةةة 

إخةةةةقا ؿ ادًةةةةؾؿغم مفةةةةام ـةةةةون صةةةةل ؿ و عةةةةد ؿ ظةةةةـ افًةةةةـي واةةةةقد ؿ ظةةةةذ 

فةةؿ ظةةذ ـةةؾ حةةول مًةةؾؿغ مةةو افتؼؾقةةد و عةةض ا راؾةةوت ـةةام يـؼةةؾ ذفةةؽ ظةةـفؿ ؾ

خرجقا مـ دايرة اإلش مم و ذا يمـةد ظؾقـةو كحةـ معؼة افعةرب افةذيـ امةتـ اح 

ظؾقـةةةو  ةةةوفػفؿ افصةةةحقت ف،شةةة م مةةةـ جفةةةيم و ودةةةول افةةةقؾر مةةةـ جفةةةي أخةةةرى أن 

كؿةةد ؿ  عؾؿـةةو و لمقافـةةو إن   كًةةتطع أن كؿةةد ؿ  لكػًةةـو ـةةام ؿةةول ظؾقةةف افصةة ة 

 .شغ  لمقافؽؿ وأكػًؽؿ وأفًـتؽؿ جو دوا ادؼـ»وافً م: 

 (38a/00:31:38)رحلة النور 
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 وَ يرِب إىل اجلّاد يف  

 د قصريةَدُىأفػاٌطتاُ ِل

يةةليت ـثةةر مةةـ اإلخةةقة ادجو ةةديـ مةةـ ؽةةر إؾغةةون إػ اعفةةود يف  مداخؾةةي:

أؾغوكًةةتونم وحقةةٌ أن أـثةةر افؼةةودمغ مةةـ اعزيةةرة افعر قةةي ؾةةنن جؾفةةؿ يةةليت ؾةةسة 

يد ظـ افشفر أو افشفريـ أو أؿؾ مـ افشفرم ؾقـػؼ ظةذ مدريٌةف ؿٌةؾ ؿصرة ٓ مز

أن يةةةةدخؾ إػ اعفةةةةود وحتةةةةك يصةةةةؾ إػ افثغةةةةقر ـثةةةةًرا وؽوفًٌةةةةو ٓ يـتػةةةةع اعفةةةةود 

 ةةلـثر ؿ هبةةذه ادةةدد افؼصةةرة إن   يتيةةر مةةـفؿم مةةع افعؾةةؿ أن أـثةةر ؿ  ةةـ ٓ 

قي افةذي يتحؿةؾ حوجي فف يف  ؾده وظـد أ ؾف إذا رجعم وـؾفةؿ مةـ افشةٌوب افؼة

 أظٌوء اعفودم ؾام افذي ذًظو ظؾقـو اوه  مٓءم وجزاـؿ اح خًرا؟

ن ـةةةؾ مةةةـ يريةةةد أن يةةةذ ى إػ أؾغوكًةةةتون إؿةةةد ؿؾةةةً أـثةةةر مةةةـ مةةةرة:  افشةةةقخ:

فقجو د يف شٌقؾ اح ؾعؾقف أن يضع كػًف حتةً إرادة إمةر أمةر اعفةود  ـةوكم 

يةةتعؾؿ وشةةةويؾ افؼتةةول افتةةةل  ؾةة  جيةةقز أن يةةةذ ى  ـةةوك فقؼ ةة صةةةفر أو صةةفريـ

مـوشٌف ثؿ يعقد أدراجف ـلكف فقس ظؾقف وٓيةي أو فةقس ظؾقةف إمةورةم ٓ جيةقز  ةذام 

وإكام ظؾقف أن يظؾ  ـوك حتك يؼول فف مـ ويل إمر احلوـؿ ظؾقف  ـوك: ٓ موكع 

ظـةةةدي مةةةـ أن مةةةذ ى ومغقةةةى مةةةثً  صةةةفًرا أو صةةةفريـم أمةةةو أن يصةةةٌت اعفةةةود يف 

ي فقتعؾؿ وشويؾ افؼتول ثةؿ يعةقد قذ ى إفقفو افشوب افؼقي افٌـأؾغوكًتون ــز ي ي

ل  عضةةفؿ اشةةتعداًدا فؾجفةةود يف ؾؾًةةطغم ؾؾةةامذا ٓ يًةةتعد وأدراجةةف مةةثً  ـةةام ؿةة

فؾؼتول يف إؾغون و ق جفود ؿويؿم وإكام يًتعد عفود ؿد يؼقمم ؾفذا ٓ جيقزم 
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ن يطقةع ويل إمةر وفذفؽ ؾودجو د حًؼو  ق افذي يؾتزم أحؽوم افؼع ومـفو: أ

 ـةةةوك وٓ  وفػةةةف إٓ ؾةةةقام ؾقةةةف معصةةةقيم و ةةةذا فةةةقس مةةةـ  ةةةذا افٌةةةوبن ٕن ذ و ةةةف 

 ـةةةةةوك ويؿؽةةةةةٌ صةةةةةفريـ أو ث ثةةةةةي ثةةةةةؿ يعةةةةةقد أدراجةةةةةف دون إذن مةةةةةـ ويل إمةةةةةر 

أن  ةةةمٓء ؿةةةد يـػؼةةةقن ظةةةذ  ةةةمٓء افةةةقارديـ مةةةـ  افًةةةمال:و خوصةةةي مةةةو جةةةوء يف 

ًٓ ضويؾي  ؿ أحقج مو يؽقكةقا إفقفةو ثةؿ يعةقدون أدراجفةؿ  افٌ د افعر قي مثً  أمقا

دون أن يًةةتػقد اعفةةود  ـةةوك مةةـفؿ صةةقئًوم ؾفةةذا ٓ جيةةقزم و ةةذا شةةٌٌف يعةةقد إػ 

 أمريـ اثـغ يف رأيل:

إمر إول: أن  مٓء ادجو ديـ ٓ يعرؾقن أحؽوم اعفودم مـ ذفؽ مةثً  

ًٓ دون أن مؼًؿ  ذه اد غوكؿ مـ ؿٌؾ أ ؿ ؿد يلخذون  عض ادغوكؿ ؾقعتز ؽؾق

ول  ـةةةوكم ؾقظـةةةقن أن  ةةةذا أمةةةر جةةةويزم ؾةةةوٕمر إول يعةةةقد إًذا إػ جفةةةؾ مادًةةة

  مٓء افذيـ يذ ٌقن فقتعؾؿقا اعفود  ـوكم أو فقتعؾؿقا وشويؾ اعفود.

و يػروةةةقا ظةةةذ  إمةةةر افثةةةوين ؾةةةقام يٌةةةدو واح أظؾةةةؿ: أن إمةةةراء  ـةةةوك   أيًضةةة

و يؾةةزمفؿ  وفٌؼةةوء   ـةةوك إٓ إذا ؿقةةؾ بةةؿ  وشةةتطوظتؽؿ أن ادجو ةةديـ  ـةةوك كظوًمةة

مغقٌةةةقا صةةةفًرا أو صةةةفريـ أو كحةةةق ذفةةةؽم ؾػةةةل  ةةةذه افصةةةقرة جيةةةقز فؾؿجو ةةةد أن 

يـكفم وفؽـ فًً أدري  ؾ افؼةقاد أكػًةفؿ ؿةد افتزمةقا  ةذا افـظةوم وؾروةقا 

ظذ ـؾ ادجو ديـ أن يظؾقا  ـوك مو أوجًٌ ظؾقفؿ ادصؾحيم ؾنذا أذكقا بؿ 

  وٓككاف يلذكقن.

قجى إًذا أن يؽقن  ـةوك كظةوم يؾةزم ـةؾ  و ةد وؿٌةؾ أن يةليت أن يعةرف أكةف ؾ

 ٓ ظقدة فف إٓ  نذن مـ حوـؿف أو ويل أمرهم  ذا  ق اعقاب ظـ  ذا افًمال.

 (00:51:29/ 6 –)فتاوى جدة 
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 كي يبكى اجملاِد يف أفػاٌطتاُ

 شمال فق شؿحًم  وفـًٌي فَػَرِوقي اعفود يف أؾغوكًتون.  مداخؾي:

 ٓ مؼؾ: َؾَرِوق يم ] ؾ[ َؾْروقي.  فشقخ:ا

 اعؾقس ـؿ يًتؾزم يو صقخ أم إػ أ د؟  مداخؾي:

ٓ جيةةةةقز فؾةةةةذي خةةةةرج  و ةةةةدًا يف شةةةةٌقؾ اح إػ أرض اعفةةةةود إٓ  افشةةةةقخ:

 ةةنذن مةةـ أمةةرهم أمةةو أن يصةةٌت إمةةر ـةةام يػعةةؾ  عةةض ادجو ةةديـ افقةةقمم يؼ ةة 

يؿؽٌ يف  ؾده صفرًا أو صةفريـم ثةؿ   ـوك صفرًا أو صفريـ ثؿ يعقد أدراجفم ثؿ

ةةة يعةةةقد إػ اعفةةةود و ؽةةةذام  ةةةذه أصةةةٌحً ـوفـز ةةةيم وإكةةةام ظؾقةةةف أن يُ  ؿ كػًةةةف ؾ  ًَ

فؾؼقودة  ـوكم ؾنذا أذكً فف أن يعةقد إػ أ ؾةف ظةود وتحةددون فةف أيومةًو ثةؿ يرجةعم 

 ؼًو حًى  قاهم واوت؟ ؾِ طَ ـْ ؾؾقس يؿق مُ 

ـةةةةو أ ةةةةؾ احلةةةةديٌ  ـةةةةوك يف كعةةةةؿم ضقةةةةى يةةةةو صةةةةقخ!  وفـًةةةةٌي إلخقاك مداخؾةةةةي:

 وـًتونم  اوظي افشقخ اقؾ افرنيـ مةو ظـةد ؿ اديةد يف  ةذا إمةر يعـةل: 

 ون يف مًلفي افذ وب وافرجقع. ر  ـل ؿ ُ َ 

أكةةو أؿةةقل فةةؽ:  ةةذا ادقوةةقع ٓ يتعؾةةؼ  ةةوفعؾامء وضةة ب افعؾةةؿ مةةـ  افشةةقخ:

ؾفةؿ افةذيـ يعرؾةقن أمثوفـوم إكام متعؾؼ  وفؼقاد  ـوك افذيـ يؼقمةقن اةوه افعةدوم 

وا  و ةديـم يعـةل: ادًةلفي فقًةً مًةلفي افغر ةوء افةذيـ جةوؤـؿ حةوجتفؿ إػ 

 ؾتقى مـل أو مـ ؾ نم واوت؟ 
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 واوت.  مداخؾي:

 ضقى! افشقخ:

 (00:  44: 59/ 952) اهلدى والنور /  

 

 الدعوة يف أفػاٌطتاُ

 يػعؾةةةقن إؾغةةةوكققن يعـةةةل جٌفةةةي يف اؾغوكًةةةتون يف افؼتةةةول حؽةةةؿ مةةةو افًةةةويؾ:

 مؽةةةةون يف يعـةةةةل يؼةةةةومؾقن فؾجفةةةةود يةةةةذ ٌقن افةةةةذي افعةةةةرب أن مةةةةع ذـقةةةةي  دظةةةةي

 . افعؿؾقي يف مـًقؼ  ـوك فؽـ مـػصؾ

 .مـًقؼ  ـوك افشقخ:

 . يـًؼقن فؽـ ؿريى مقؿع يف يعـل افعرب فؽـ افًويؾ:

 جيةةةى أو يتؾًٌةةةقن ؾفةةةؿ إؾغةةةون إػ ذ ٌةةةقا إذا افعةةةرب أن أظتؼةةةد أكةةةو افشةةةقخ:

 مدار ةةةةؿ ظؼةةةةر يف هبةةةةام يؼقمةةةةقا أن بةةةةؿ يتًةةةةـك ٓ  جفةةةةوديـ يتؾًٌةةةةقا أن ظؾةةةةقفؿ

 اد حةةةةةدة مؼومؾةةةةةي يف إؾغةةةةةوكقغ ادًةةةةةؾؿغ مةةةةةع اصةةةةةساـفؿ  ةةةةةق إول اعفةةةةةود

 افذيـ إظوجؿ إؾغون  مٓء إػ اح دظقة يٌؾغقا أن أخر اعفود مغافشققظق

 ؾةةةىؿ ظةةةذ اح أكزفةةةف افةةةذي  وفتقحقةةةد فةةةؿيظؾام وجفةةةؾ ظجؿةةةتفؿ  ًةةةٌى ا تعةةدوا

 اح ككةة ؿ ادًةةؾؿغ إؾغةةوكقغ أن ؾروةةـو ؾؾةةق موافًةة م افصةة ة ظؾقةةف  حمؿةةد

 افعةرب ظةذ  ؼةل ميعؾـةقن ـةام اإلشة م دوفةي وؿومةً مافشةققظقغ ظةدو ؿ ظذ

 ٕ ؿ ماإلش م دوفي إؿومي يعؾـقن أكػًفؿ إؾغوكقغ يف جيو دوا أن ادًؾؿغ

 اح  عةةةٌ افةةةذي مافتقحقةةةد ؼفةةةقايػ    عةةةد و ةةةؿ اإلشةةة م دوفةةةي إؿومةةةي تحًةةةـقن ٓ
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 يف كؼةةقل كحةةـ وبةةذا افتقحقةةد بةةذا افـةةوس  دايةةي ٕجةةؾ افؽتةةوب وأكةةزل افرشةةؾ

 مةةةةـ مطؾؼةةةةوً  رء مًةةةةتػقدون ٓ إكؽةةةةؿ افعر قةةةةي افؾغةةةةي ٕ ةةةةؾ افعر قةةةةي افةةةةٌ د  ةةةةذه

 مدرشةةةقا   مةةةو ادًةةةؾؿي افدوفةةةي  نؿومةةةي  توؾةةةومؽؿ مةةةـ اإلـثةةةور ومةةةـ ا ةةةتاممؽؿ

 افشةةةةةعى يف إمةةةةي يف افدراشةةةةي  ةةةةةذه ومٌثةةةةقا يصةةةةحقح ظؾؿقةةةةةي دراشةةةةي اإلشةةةة م

 يؽةقن اإلشة م حتؽةقؿ مةـ اح مؽةـؽؿ مةو ؾةنذا محؼةوً  مًؾامً  يؽقن حتك ادًؾؿ

 واإلش م أمو مظؿؾقوً  حوـامً  وجعؾف وفتـػقذه اإلش م  ذا فتؼٌؾ مًتعداً  افشعى

 يـؽةةةرون ؾفةةةؿ صةةةحقحوً  ؾفةةةامً  اإلشةةة م  ةةةذا ؾفةةةؿ ظةةةـ  عقةةةدون وادًةةةؾؿقن  عقةةةد

 أكػًةفؿ جيةدون ٕ ةؿ ؾروةوً  ظؾةقفؿ يػةرض حقةـام ش ماإل ويرؾضقن اإلش م

 مةةـ رجةة ً   ةةلن زظؿةةقا و ةةل مةةروى شةةقريي كؽتةةي  ـةةوك ماإلشةة م  ةةذا ظةةـ ؽةةريٌغ

 ف،شة م مةتحؿس يٌؼةك ـةردي رجةؾ أن شةقريو يف ظـةدكو ادثةؾ ييةب إـراد

 ـرديةةوً  جةة ً ر  ةةلن ويؼقفةةقن قنُتةة ؽ  ـَ قُ ؾَ  صةةقئوً  اإلشةة م مةةـ يعةةرف ٓ وفؽـةةف جفةةي مةةـ

صةجعون مثةؾ إؾغةونم و قؽةقن متًةؾت  رجةول وإـراد مافطريؼ يف هيقديوً  فؼل

 أشةؾؿ فةف وؿةول جقٌةف مةـ ا ـجةر أخةرج مافطريةؼ يف افقفةقدي فؼل ثؿ و ـجرم 

 مةةةـ فةةةقس ضٌعةةةوً  كؽتةةةي  ةةةذه مأدري ٓ ؿةةةول مأؿةةةقل مةةةوذا دخؾةةةؽ ؿةةةول مؿتؾتةةةؽ وإٓ

 اإلشة م مطٌقةؼ كريةدو موإلشة م  كـةودي كحةـ وأن مواؿعةي مؽقن أن افيوري

 و ةةةةةةق أٓ ادًةةةةةةؾؿغ اةةةةةةو ر ظـةةةةةةد  فةةةةةةقًٓ  يةةةةةةزال ٓ اإلشةةةةةة م يف رءأظةةةةةةز 

 مثؼػةةةةغ  و ةةةةوذ اعفةةةةؾ  ةةةةذا يظفةةةةر ثةةةةؿ اإلشةةةة م كؼةةةةقؿ أن كريةةةةد ـقةةةةػ مافتقحقةةةةد

 مؾةقراً  افؼةظقي إحؽةوم كطٌةؼ أن فـو جيقز ٓ احلؽؿ اشتؾؿـو إذا  لكـو يكحقن

 رجةؿ حمصةـوً  ـةون إن يةزين افةذي يةده مؼطةع ينةق ذياف أن كعؾـ رأشوً  جيقز مو

 أكةةو  ؽةةذا يؼقفةةقن دةةوذا مجةةؾمم  ةةذه ٓ مجؾةةدة مويةةي جؾةةد حمصةةـ ؽةةر ـةةون وإن

صويػغ ادجتؿع مو ظـةده  ٕكف ظذر  وظطقفؿ مظذر أظطقفؿ وٓ مظذر شلظطقفؿ

 صةعى ير ةقن ٓ ٕ ةؿ ظةذر أظطةقفؿ فةـ مافؼةظقي إحؽةوم  ةذه فتؼٌةؾاشتعداد 
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 يػروةةقا  عةةد و إشةة م دوفةةي يؼقؿةةقا  ةةد ؿ يعؾؿةةقام أن  ةةد ؿ ؾؽقةةػ ؿةةقهممةةو  قعؾ

  ةةدون اشةةؿ إشةة م وإمةةو مافشةةعى ظؾةةقفؿ شةةقـؼض إذا وحةةغ  ةةوفؼقة إمةةو اإلشةة م

  ـةةةوك فؾجفةةةود يةةةذ ٌقا أن افعةةةرب ؾقاجةةةى ممةةةر أح مهةةةو يؼةةةول ـةةةام ؾفةةةذه جًةةةؿ

 .معوً  تغففؾج

 . رء ظـد ؽره

 ( 00:  09:  33/ 542) اهلدى والنور/

 فاّزا وَ الصحف؟ دَُّعِن الري يسجع وَ أفػاٌطتاُ ُي

 ؾورًا مـ افزحػ؟ د  عَ  ؾ افذي يرجع مـ أؾغوكًتون يُ  مداخؾي:

كحـ كجقى ظـ  ذا افًمال ظودة ؾـؼقل: افذي يةذ ى  ـةوك جيو ةد  افشقخ:

يف شٌقؾ اح حؼًوم ؾقجى أن يرمٌط  وٕحؽوم افؼظقي مـفو: أكف ذ و ف إػ  ـةوك 

ـ  يف  وفةةةف وضةةوب فةةةف افًةةػر فؾجفةةةود يف شةةةٌقؾ اح فةةقس كز ةةةي م يعـةةل: متةةةك مةةو َظةةة

فرجةةقع رجةةعم فةةقس إمةةر ـةةذفؽ جيةةى وٓ ةةد أكةةف اذ ةةىم ومتةةك مةةو اصةةتوق إػ 

 يؽقن جـديًو  ؿعـك افؽؾؿيم وأن يؽقن مطقعًو فرؤشويف وأمرايف وو إػ ةخره.

 ؾةف أو وضـةف أكةف يرجةع إػ  ؾةده أو أ –و ةذا أمةر ضٌقعةل  –ؾنذا خطر يف  وفةف 

ول ظـةف إمةرم ؾةنن موـؾ   د اإلش م  ل افةقضـم ؾ  ةد مةـ أن يًةتلذن ادًة

أذن فةةف وـةةون اإلذن يف ؽةةر حمؾةةف مثةةؾ افـؼطةةي افًةةو ؼي اإلثةةؿ ظؾقةةفم وفةةقس ظةةذ 

ادةةلذون فةةفم وإن ـةةون   يةةلذن فةةف ؾةةام اشةةتجوب بةةذا افـفةةلم وإكةةام رـةةى رأشةةف 

 ػ.ورجع ؾفق ظو م ويعتز ؾورًا مـ افزح

 ضقى. شمال إخ.  مداخؾي:

 ( 00:  38: 46/   190) اهلدى والنور / 
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 أوساء اجلىاعات الريَ ميٍعوُ  

 أتباعّي وَ الرِاب إىل أفػاٌطتاُ

صةةةةةخص يـتؿةةةةةل فؾتـظةةةةةقؿ اإلشةةةةة مل وؿةةةةةول فةةةةةف أمةةةةةره: ٓ مةةةةةذ ى  مداخؾةةةةةي:

 ٕؾغوكًتون ٕكـو كجتؿع  ـو  ق جفود  ؾ يًؿع ويطقع أم يعصقف ويذ ى؟

 مـ أمره؟ :افشقخ

  ق  ويعف. مداخؾي:

ره  ذا إمر؟ افشقخ:  مـ أم 

 افتـظقؿ إن ـون مثؾ مـظقؿ اإلخقان ادًؾؿغ. مداخؾي:

 ٓ حتد ظـ اعقاب شوحمؽ اح. افشقخ:

 مـ أمره يعـل ظؾقف يعـل افتـظقؿ أمره. مداخؾي:

  ذا إمر مـ أمره مـ جعؾف أمرًا؟ افشقخ:

 جعؾف إمومًو ظذ  ذا افشخص. ق افتـظقؿ افذي  مداخؾي:

 افتـظقؿ و ؾ افتـظقؿ مـ اإلش م. افشقخ:

 افتـظقؿ.أكو مو أظتؼد يعـل أكف مـ اإلش م. مداخؾي:
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أكةةةً معؾةةةؿ أن  ـةةةو أمةةةر و ـةةةوك أمةةةر و ـةةةوك أمةةةر أفةةةقس ـةةةذفؽ ويف  افشةةةقخ:

 طـؽ  مٓء إمراء متػؼقن أم نيتؾػقن؟

 ظذ  دف واحد.إمراء إصؾ أن يؽقكقا متػؼغ  مداخؾي:

 حدتم حدت اعقاب. افشقخ:

  ؿ نيتؾػقن. مداخؾي:

 مـ  وب حود تحقد. افشقخ:

  ل حقدة. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

  ؿ نيتؾػقن واؿعًو. مداخؾي:

 أكو أشلل ظـ افقاؿع  ؾ  ؿ متػؼقن أم نيتؾػقن؟ افشقخ:

 نيتؾػقن. مداخؾي:

 تؾػي؟ؾنذا ـوكقا نيتؾػغ أوامر ؿ شتؽقن متػؼي أم ني افشقخ:

 نيتؾػي. مداخؾي:

 وإذا ـوكً أوامر ؿ نيتؾػي  ؿ شقؽقكقن متػؼغ أم نيتؾػغ؟ افشقخ:

 نيتؾػغ. مداخؾي:

ـَ ﴿ور ـةةو يؼةةقل:  افشةةقخ: ـَِغ  َوٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة ةة ـَ * ادُْْؼِ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ  ِمةة ـَ َؾر  ِذي ةة اف 

ؾ  ِحْزٍب  ِاَم َفَدهْيِْؿ َؾِرُحقنَ  ـُ وُكقا ِصقًَعو  ـَ  .[11-12:م:]الر﴾َو
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فةةذفؽ أؿقبةةو  كةةاحي معةةؽ: إن افتـظةةقامت افؼويؿةةي افقةةقم  ةةل مةةـ إشةةٌوب 

 افتل زادت يف وعػ ادًؾؿغ ويف مػرؿفؿ.

مةةـ حقةةٌ: أ ةةؿ تحًةةٌقن أ ةةؿ تحًةةـقن صةةـعًوم وإذا ظرؾةةً  ةةذه ادؼدمةةيم 

و ةةل مؼدمةةي فـتقجةةيم و ةةل جقا ةةؽم أكةةف ٓ مطةةع أمةةرًا مةةـ  ةةمٓء إمةةراءن ٕ ةةؿ 

اء ذظقةةغم وفةةقس بةةؿ ظؾقةةؽ ضوظةةي ـطوظةةي ا ؾقػةةي افةةذي إذا أمةةرك فقًةةقا أمةةر

 ت ظؾقؽ ؾروًو مـػقذه.ٌ لمر أصؾف مٌوح يص

أمةةةو  ةةةمٓء إمةةةراءم ؾؾةةةق ـةةةون ـةةةؾ مةةةـفؿ يةةةدظل أكةةةف  ةةةق ا ؾقػةةةي و قيةةةع  ةةةغ 

ادًةةةةؾؿغ ؾقـظةةةةر مةةةةـ ادٌةةةةويع إول ثةةةةؿ يؼتةةةةؾ أخةةةةرم  ةةةةذا كةةةةص معةةةةروف يف 

 صحقت مًؾؿ.

 .شوؿتؾقا ةخرمهوإذا  قيع  ؾقػتغ ؾ»

ؾةةةوفتـظقامت أخةةةل  ةةةذه يعـةةةل: إذا ـوكةةةً هبةةةذه ادثو ةةةي افتةةةل ذحـو ةةةو ؾفةةةل 

ًً مـ اإلش م  قءم أمو مـظةقؿ ظةودي إكًةون مةث ً: كػةسض أكةف رجةؾ ظةو  قف

يف ظؾةةةؿ مةةةـ ظؾةةةقم افؼةةةيعي ؾقةةةـظؿ دروشةةةًوم وفؽـةةةف ٓ يؿـةةةع أحةةةد  ةةةمٓء افةةةذيـ 

خةةةريـ رجةةةؾ أويت افةةةذي تحيةةةون درشةةةًو مةةةـ دروشةةةف أن تحيةةة ظـةةةد صةةةققخ ة

أذت أكةةً إفقةةف يف افتةةدريى ظةةذ اشةةتعامل إشةةؾحي مةةو يف مةةوكع أن يؽةةقن فةةف 

أوؿةةةةوت مـظؿةةةةي فؾتعؾةةةةقؿ وافتةةةةدريسم فؽةةةةـ ... يةةةةسأس ظؾةةةةقفؿم ويػةةةةرض ةراؤه 

ظؾةةةقفؿ ٓ مةةةةروح ظـةةةةد ؾةةةة ن وظةةةة نم وو إػ ةخةةةةره فقتؽتةةةةؾ  ةةةةق واوظتةةةةف ـتؾةةةةي 

 واحدةم  ذا يـويف اإلش م اومًو.

حةةةةةـ ضٌعةةةةةًو كػةةةةةس افًةةةةةمال إذًا: افتـظةةةةةقامت افعًةةةةةؽريي يف داخةةةةةؾ ك مداخؾةةةةةي:

 ادعًؽرات أيضًو ؽر متػؼي.

 وؿد رأيً ةثور و. افشقخ:
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 كعؿ. ؾفؾ يعـل إذًا. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ؾفؾ يعـل  ذا أكف يطقع أمر اعٌفي؟ مداخؾي:

ٓ. إذا ــً أكً أن ذ ًٌ  ـوك مؼومؾ أكو ؿؾً فؽثر  ـ شوؾروا  افشقخ:

مةةـ  ـةةو حتةةك دةةو ذ ٌةةً إػ افًةةعقديي ووصةةؾً إػ افةةدموم ومؾةةؽ افةةٌ د مـةةذ 

 ضعي أصةفر اشتشةورين  عضةفؿ فقةذ ى  ـةوك يف وؿةً اإلجةوزةم ؾؼؾةً فةف: ـةؿ 

وؿةةً اإلجةةوزة؟ ؿةةول: صةةفر أو صةةفريـ أكةةو كًةةقتف. ؿؾةةً: و عةةد ذفةةؽ؟ ؿةةول: أظةةقد 

وإكةةةام  إػ وطقػتةةةل. ؿؾةةةً فةةةف: ٓ جيةةةقز فةةةؽ أن معةةةقد إػ وطقػتةةةؽ  وختقةةةوركم

جيةةةى أن مًةةةؾؿ مؼوفقةةةد أمةةةقرك فؾةةةريقس افةةةذي أكةةةً او ةةةد معةةةفم ؾةةةنذا وجةةةد يف 

افقؿةةً افػًةةحي وؿةةول فةةؽ: ظةةد إػ  ؾةةدك وحقةةـام كحتوجةةؽ كطؾٌةةؽ ؾؾةةؽ ذفةةؽم 

أمو مروح أكً أمر كػًؽ ؾلكً مو  دك مروح أكً مو  دك مرجعم ؾفذا ٓ جيقز 

 واوت؟

 واوت. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 . جزاك اح خر مداخؾي:

 ( 00: 19: 57/ 344) اهلدى والنور /

 ( 00: 24: 12/ 344) اهلدى والنور /
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 ِن يٍصح العمىاء بالرِاب  

 إىل األفػاُ

أشةةئؾي متػةةرع ظةةـ  ةةذا احلؽةةؿم أن كًةةتطقع أن كحةةدد فؽةةؾ ؾةةرد  ةةؾ  افشةةقخ:

ِف ﴿ ق جيى ظؾقف أو ٓ جيىن ٕن إمر ـام ؿول معةوػ:  ًِة َذ َكْػ وُن ظَة ًَة ِؾ اإِلك  َة

ؾرب إكًون يؽقن وحقد أ قيف و ق  [21-24]القيام :﴾َوَفْق َأْفَؼك َمَعوِذيَرُه * ِصَرٌة  َ 

ؿقي افٌـقي وٓ ظذر ففم فق ـون فقس فف أ قيـ فتقجى ظؾقةف آكطة ق ؾةقرًا فؽةـ 

وجقد أ قيـ فف وفقس معفام مـ يؼةقم  خةدمتفام حقـئةذ كؼةقل: افةزم واجٌةؽ يف 

د فةةف أوٓد ةخةةرون يؼقمةةقن  قاجةةى خةةدمتفام خةةدمتفامم أمةةو إذا ـةةون  ةةذا افقافةة

حقـئذ كؼقل: جيى ظذ  ذا أن يـطؾؼ فؾجفود يف شٌقؾ احم و ةغ  ةذه افصةقرة 

ومؾةةةؽ افصةةةقرة صةةةقر ـثةةةرة وـثةةةرة جةةةدًا مةةةـ افصةةةعى فؾؿػتةةةل أن يعطةةةل ؾقفةةةو 

ؾتةةةةووى ستحةةةةيم وإكةةةةام إمةةةةر ـةةةةام ؿةةةةول ظؾقةةةةف افًةةةة م يف احلةةةةديٌ افصةةةةحقت: 

 .. شافـوس وأؾتقك اشتػً ؿؾٌؽ وإن أؾتوك »

 يو صقخ! وإن ـون ظودًو حتتوجف افٌؾد؟ مداخؾي:

 ةةذه ظةةذر شةةؿعـوه مةةـ ـثةةر مةةـ ادشةةويخ افًةةعقديغم ـةةون جقا ـةةو أن  افشةةقخ:

مؾؽ افٌ د  حوجةي إػ ظؾةؿ  ةمٓء أـثةر مةـ حوجةي   د ةؿ إػ ظؾؿفةؿم واوةت 

 جقا ؟

 وإن ـون افعراق؟ مداخؾي:

 وإن ـون يف افعراق ..  افشقخ:
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 ـذفؽ يو صقخ؟ مداخؾي:

ٕكةةف  ةةؾ معتؼةةد أن افعةةراق.. كعةةؿ  ةةق ـةةذفؽم فؽةةـ أردت أثٌةةً فةةؽ  افشةةقخ:

 ذفؽ..  ؾ معتؼد أن افعراق مو  ؾغتفؿ افدظقة افًؾػقي؟

 كعؿ. مداخؾي:

  ؾغتفؿ؟ افشقخ:

 كعؿ  ؾغً.. مداخؾي:

 و ؾ معتؼد أن إمر ـذفؽ يف إؾغون أم إمر فقس ـذفؽ؟ افشقخ:

 ٓ أدري يو صقخ. واح مداخؾي:

   صؽ إؾغون   د أظجؿقي وفقس ؾقفو مـ دظو إػ افًةؾػقي ٓ مةـ  افشقخ:

ؿديؿ وٓ مـ حديٌ إٓ أكف أن مقجد كقاة فؾدظقة افًؾػقي وفذفؽ ؾـحـ كؼقل 

فؾعةةةرب افًةةةؾػقغ: إن ـةةةون جيةةةى اعفةةةود ظةةةذ ظومةةةي ادًةةةؾؿغ مةةةرة واحةةةدة يف 

د وأ ةؾ افًةـي جيةى ظؾةقفؿ اعفةود  ـةوك إؾغون ؾوفعرب افًؾػقغ أ ؾ افتقحقة

مةةرمغم أوًٓ: اعفةةود  وفًةةـون وجفةةود  وفؾًةةونم  ةةذا أوجةةى ظؾةةقفؿ مةةـ ؽةةر ؿم 

ويف اظتؼةةةودي أن افعؾةةةامء مفةةةام حتؿًةةةقا فؾجفةةةود وافةةةذ وب إػ أؾغوكًةةةتون يف 

شٌقؾ اح ؾًقف ٓ  ؾقا   د ؿ  ـ يؼقم  قاجى افتعؾقؿ وافتقظقةين ٕكةف مةع 

ظةوم يف ـةةؾ  ةة د افةدكقو يف افؼقةةوم هبةةذا افقاجةى شةةقاء يف ظومةةي  إشةػ افتؼصةةر

 ادًؾؿغ أو يف خوصتفؿم كعؿ.

 (  00:  00: 40/ 338) اهلدى والنور /

 (  00:  06: 00/ 338) اهلدى والنور /
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 ِن تساجع الشيخ عَ زأيْ  

 يف حكي اجلّاد األفػاٌي

حؽةةةؿ  ضقةةةىم  ةةةؾ صةةةحقت يةةةو صةةةقخ أكةةةؽ مراجعةةةً ظةةةـ ؾتةةةقاك يف مداخؾةةةي:

 اعفود يف افعراق ...  لكف ؾرض ظغ يف افعراق وأؾغوكًتون وؾؾًطغ..

 موذا ـون رأيل  وفـًٌي فؾعراق حتك مراجعً ظـف؟ افشقخ:

  ذا افؽ م يدور أن  ـو يف اعزاير.. مداخؾي:

 أؾفؿ.. أؾفؿ. افشقخ:

ؿد ؿؾً بؿ وأشؿعتفؿ افؼيط افذي شجؾتف معؽم أكؽ ؿؾً  ذا  مداخؾي:

 ئؾرادم  ؾ  ق فؾدول.فقس ف

 أي كعؿم ٓ أزال ظـد  ذا. افشقخ:

 و ذا افذي ؿؾتف بؿ. مداخؾي:

 ضقىم جزاك اح خر. افشقخ:

 ...م  ذا افذي ؿؾً بؿ يو صقخ  وفـًٌي فؾعراق. مداخؾي:

 أؿقل: جزاك اح خرًا ٓ أزال ظـد  ذا. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

 (  01:  02:  39/ 438والنور/) اهلدى 
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 س الشيخ زأيْ يف يَِّن َغ 

 اجلّاد األفػاٌي؟

صقخ كظرمؽ  وفـًٌي فؾجفود يف افقؿً احلويلم خوصي اعفود إؾغةوين  مداخؾي:

 ت؟ر  غَ شؿعـو أن افـظرة مَ 

ٓ  ذه ـذ ي مـ ـذ وتم كظريت مو مغةرت مةـ حقةٌ ؾروةقي اعفةود  افشقخ:

  ـوك.

 ر .اعفود احل مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 نيؾ افً ح. مداخؾي:

كعؿ  ـوك أؿقل يف أؾغوكًةتونم مةو مغةر ظـةدي رء إض ؿةًوم وشةؿعـو  افشقخ:

  ذه افتفؿي يف ـثر مـ إموــ خوصي يف احلجوز.

 يؼقفقن يو صقخ أكؽ ــً مرى أ و ؾرض ظغ. مداخؾي:

 وٓ أزال. افشقخ:

مةةذمؽ أو افًةةؾػقغ ادقجةةقديـ ؾؾةةامذا يعـةةل ٓ كةةرى ضؾٌتةةؽ أو م  مداخؾةةي:

 يف إردن ٓ يشورـقن يف  ذا اعفود؟
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أمو  ذا شمال ظجقى جدًام ؾفؾ أكو أمؾؽ إٓ كػز؟ ثؿ إذا أكو رأيً  افشقخ:

 رأيًو  ؾ مـ افيوري أن مشورــل ؾقف؟

 ... مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 ...  عديـ ؾقف أخقة ذ ٌقا. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 قس صحقت  ذا.افتػًر ف مداخؾي:

ٓ فؽةةـ افًةةمال كةةو ع احلؼقؼةةي مةةـ مؽتةةؾم أكةةف ٓ يقجةةد مؽتةةؾ مةةـ  ـةةو  افشةةقخ:

كعةةةةؿم أمةةةةو ـةةةةلؾراد ؾققجةةةةد  ـةةةةوكم فؽةةةةـ اعةةةةقاب إشةةةةود أكةةةةو أظتؼةةةةد رأيةةةةًو ؾؼةةةةد 

 وفػـل ؾقف مـ  ق أظؾؿ مـل ومـ  ق يف مرمٌتل ومـ  ق دوينم ؾ  أـؾػ إٓ 

 كػز و ذا  ق افؼع.

 ( 00:  59: 32/   359) اهلدى والنور / 
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 الشيخ ال يشجع عمى اجلّاد يف أفػاٌطتاُ 

 بعد وقوع الفتٍة بني اجلىاعات ٍِاك

  وفـًٌي ٕؾغوكًتون يو صقخ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ?نإيش أخٌور و أ مداخؾي:

 ٓ زافً   مـؽشػ افغؿي. افشقخ:

ؿتةؾ افشةقخ  يعـل ؿرأكو مؼوفي يف  ؾي اعفود  ل ؿ  ةؿ يةديـقن مةـ مداخؾي:

 اقؾ افرنيـم اوظي شقوف وحؽؿً يور.

 ?ادجو د يف  ؾي اعفود أم افشقخ:

 ٓ يف اعفود.. يف اعفود حلؽؿً يور. مداخؾي:

 ?حؽؿي يور يديـ كػًف  ـػًف افشقخ:

ٓ  ةةؿ يةةديـقن مةةـ ؾعةةؾ  ةةذا افعؿةةؾم يؼقفةةقن  ةةؿ ُ ةةرءاء بةةذا افعؿةةؾ  مداخؾةةي:

 يعـل.

ـ افقةةةقم جةةةوءين اشةةةؿع مةةةو جةةةوءين افٌقـةةةوت كعةةةؿ  ؽةةةذا يؼقفةةةقنم فؽةةة افشةةةقخ:

ن إخٌور متضور يم وفذفؽ مرةم أفافدامغي وافػوجعوت افٌوؿعي ظـ افزمرة ادت

 ن.ؾـحـ حقوديغ أ
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 كعؿ. مداخؾي:

ٓ كشةةجع ظةةذ اعفةةود  ـةةوك ـةةام ــةةو مةةـ ؿٌةةؾ حتةةك مـؽشةةػ افغؿةةي  افشةةقخ:

 ومتجذ احلؼقؼي.

 خر إن صوء اح. مداخؾي:

 مرى. خراً  افشقخ:

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 افً م ظؾقؽؿ. افشقخ:

افشةو د متحةدث ظةةـ أخةً بةوم مةو أدري شةةٌؼ أن شةؿعتؿ ظـفةو صةةقئًو  افشةقخ:

كػةةًو مةع افعشةةوء رجةؾ مةةـ أدوكقةو جزايةةري ةاشةؿفو أم أيةةقبم وؿٌةؾ  ةةذا امصةؾ   

كةةف وصةةؾ إفقةةف إذضةةي وإٓ إأيضةةًو اشةةؿف أيةةقب رصةةقد وخصةةؽ  وفًةة مم وؿةةول 

  ؽذا مٌغ يعـلم كعؿ. ?ثؾ افشقخ مـًكأكً م

 (  00:  20:  14/ 664) اهلدى والنور/ 

 (  00:  18:  24/ 664) اهلدى والنور/
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 ِن اجلّاد يف أفػاٌطتاُ واجب  

 وَ غري إذُ الوالديَ؟
 مـ ؽر إذن افقافديـ ؟أؾغوكًتون ؾفؾ  ذا اعفود واجى -

ٕكةةةةف ـةةةةقن ا ةةةةقض ؾقفةةةةو افشةةةةويؽي افتةةةةل مةةةةـ افصةةةةعى واح  ةةةةذه ادًةةةةويؾ -

وافقاجةةى افعقـةةل ؾقةةف وٓ ريةةى  ٓ صةؽ  ةةذا اعفةود يف أؾغوكًةةتون واجةةى ظقـةةل

ور ؾقف أب وٓ أم فؽـ مـ جفةي أخةرى  ةذا افقاجةى افعقـةل فةقس واجٌةو َش تَ ًْ ٓ يُ 

 عضفو ظـ إمي وإمي افققم ـام كرى مع إشػ متػرؿي إكام  ق واجى  ؾرديو 

دةً نذا كظةرت إػ ادًةلفي أكةف واجةى ؾة صةتك  عض حتًةٌفؿ اقعةًو وؿؾةقهبؿ

إمةوم يؼةقد جيى أن يؽقن حتً رايي  إػ أن  ذا افقاجى وإذا كظرتٓ يشسط 

يف شةٌقؾ اح و ةذا ؽةر مقجةقد ؾةنذا  ةذا افقاجةى ؽةر  ؽةـ ادًؾؿغ فؾجفةود

أن  صةوءأو ٓ مًتؼة وأؿةقل مةـ  اشتؼةإؿومتفو وفذفؽ حؼقؼي  أكو ٓ أؿقل ٕحةد 

إذا مقؾرت إشٌوب وؿد  .ٓ أمـع مـ ذفؽ فؽـ ٓ أؿقل  وفقجقب إٓجيو د ..

 أذكو ... 

 : .. (  42:  37/   83) اهلدى والنور /  



 حكه اجلواد يف أفغانشتان ------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

770 

 اجلّاد يف أفػاٌطتاُ  

 وإذُ الوالديَ

كػس ادجةول اعفةود يف شةٌقؾ احم ظرؾـةو أو شةؿعـو  عةض اعةران  افًمال:

فـصةةقى يف افةذ وب إػ أؾغوكًةةتون ذ ٌةقا إػ افعؿةرة أو إػ احلةةٍم وـةون بةؿ ا

واعفةةود يف شةةٌقؾ احم ؾطةةرح احلةةديٌ أمةةوم افقافةةدةم افقافةةد مةةقَّف ظؾقةةف رنيةةي 

احم  وفـًٌي فؾقافدة مؼقل: إذا ظذ ؾؾًطغ وافؼدس اح يًفؾ ظؾقؽ ومًجؾم 

 مع افً ميم أمو أؾغوكًتون فقس فـو دخؾ. مقوقت  ذه ادًلفي اح جيزاك خر.

ؽ  ةةذا افؽةة م خطةةل مةةـ حقةةٌ افتػريةةؼ  ةةغ افةةٌ د افػؾًةةطقـقي ٓ صةة افشةةقخ:

وافٌ د إؾغوكقةيم و ةذا  ة  صةؽ أمةر كةو ع أوًٓ مةـ اعفةؾ  وإلشة مم وثوكقةًو مةـ 

افتعصى فئرضم ؾ  صؽ أن افٌ د افػؾًطقـقي و ل مـ افٌ د افشةومقيم و ةل 

ٓ يعـةل أرض مٌورـي  ةـص افؼةرةن افؽةريؿم وإحوديةٌ افصةحقحيم فؽةـ ذفةؽ 

افتػريةؼ  ةةغ اعفةةود يف  ةةذه إرض و ةةغ اعفةةود يف افةةٌ د اإلشةة مقي إخةةرى 

ـلؾغوكًةةةةتونم ٕكةةةةف مةةةةـ افثو ةةةةً يف افؼةةةةع أن أي أرض إشةةةة مقي  قاةةةةً مةةةةـ 

 عض افؽػور ؾقجى ظذ اقع ادًؾؿغ يف شوير أؿطور افةدكقو أن يـػةروا ـوؾةي 

قيم ؾوفتػريؼ  غ افتصةدق فةقس فطرد  ذا افغوزي افؽوؾر ظـ مؾؽ افٌ د اإلش م

 قفد واحدم وافتـةوزل ظةـ شةتي مةـ إوٓد يف شةٌقؾ اعفةود يف ؾؾًةطغ مةع أكةف 

مةةع إشةةػ افشةةديد  ةةذا اعفةةود أن يف ؾؾًةةطغ ـةةام كعؾةةؿ اقعةةًو ؽةةر متقنةة 

ؽةةةةر مؼةةةةدور ظؾقةةةةفم فظةةةةروف كعرؾفةةةةو اقعةةةةًوم افتػريةةةةؼ  ةةةةغ  ةةةةذا اعفةةةةود ؾقجةةةةقز 
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أوٓد ةةو افًةةتي وٓ مًةةؿت  قاحةةد مةةـفؿ فؾجفةةود يف فؾقافةةدة  ةةذه أن مًةةؿت  ؽةةؾ 

أؾغوكًتون مع ـقن افطريؼ  ـوك مػتت إ قابم  ةذا خطةلم و ةذا ـةام ؿؾةً فةؽ 

ةكػةةةةًو كوصةةةة  أوًٓ مةةةةـ ظةةةةدم ادعرؾةةةةي  وٕحؽةةةةوم افؼةةةةظقيم وثوكقةةةةًو مةةةةـ افتعصةةةةى 

فئرض افتل ظشـو ؾقفو أو وفدكو ؾقفوم وكًةلل اح ظةز وجةؾ أن يعؾؿـةو مةو يـػعـةوم 

 أن يؾفؿـو افعؿؾ  ام ظؾؿـو.و

 ا روج  دون إذن  ذه افقافدة ؾضقؾي افشقخ فق شؿحً. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 خروج إ ـوء فقحد ؿ  غر إذن افقافدة أو افقافد. مداخؾي:

 إذا ـوكً افقافدة  ذه أذكً فؾًتي ؾقجقز ا روج  دون إذ و. افشقخ:

 ( 00:  37: 28/   141) اهلدى والنور / 
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 تسك الطٍَ يف أفػاٌطتاُ  

 خوفًا وَ املفاضد

ثةةةؿ مةةةو رأيةةةؽ مةةةث ً: مةةةرك حتريةةةؽ إصةةةٌع  ةةةغ إؾغةةةون نيوؾةةةي أن يطةةةرد مةةةـ 

 اعٌفيم يؼقفقا ظـف: أكف و و  أو ـذا ؾفق مرك  ذه افتحريؽ.

أي كعؿ. مشؽؾيم يتةؼ اح ظةز وجةؾ مةو اشةتطوع إػ ذفةؽ شةٌق ًن ٕكةف  افشقخ:

د  ةةةق ؾةةةرض واجةةةىم ؾةةةنذا ؽؾةةةى ظةةةذ طـةةةف  لكةةةف حتريةةةؽ إصةةةٌع شةةةـيم واعفةةةو

شقؿـع مـ اعفودم ؾلكو أوةع ذوضةًو ؾقجةى أن مؽةقن معةل ؾقفةوم إذا ؽؾةى طـةف 

أكف إذا أمك هبذه افًـي مـع مـ افػريضيم ؾحقـئذ جيقز فةف أن يتًةو ؾ  وفًةـي  قـةف 

 وفػريضيم فؽـ  ذا افؼط أكو و غ أوفئؽ إؿقام يف شٌقؾ ادحوؾظي ظذ افؼقوم 

يف اظتؼودي فقس مـ افًةفؾ ادظةوء وجةقدهن ٕكـةل أشةؿع  ةلن  ـةوك اوظةي  و ةديـ 

 .مـ أ ؾ افًـيم ؾنذا ـون ٓ جيد  ق

إذا ـةةون  ةةق ٓ جيةةد  ةةوًٓ فؾجفةةود  ةةغ أؿةةقام تحةةور قن افًةةـي ظؾقةةف أن يـتؼةةؾ 

إػ أؿةةةةقام يميةةةةدون افًةةةةـيم ؾةةةةنذا وةةةةوق ظؾقةةةةف  ةةةةذا افًةةةةٌقؾ حةةةةغ ذاك كرجةةةةع إػ 

 افػتقى ا ٕوػ.

 جزاك اح خرًا. مداخؾي:

 وإيوك. افشقخ:

 (  00: 25: 31/ 344) اهلدى والنور /
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 ضوء الظَ باملٍضىني  

 إىل اجلّاد األفػاٌي

افًمال افذي  ق ظـدكو  ـوك يف أؾغوكًتون ظـد ؿ ؿوظدة أ ؿ يًقئقن افظةـ 

 يف افذي يليت مـ أول و ؾف.

 موذا يف افذي موذا؟ افشقخ:

 أول و ؾف ؿٌؾ. افذي يليت مـ مداخؾي:

 يعـل: ؽريى يعـل. افشقخ:

كعؿ. يًقئقن افظـ  فم ؾفؾ ظؼقدة أ ؾ افًـي واعامظي إشوءة افظـ  مداخؾي:

 أم حًـ افظـ؟!

إيةوـؿ وافظةـ ؾةنن افظةـ »أيةـ ظؼقةدة أ ةؾ افًةـي واعامظةي وإصةؾ:  افشقخ:

 .شأـذب احلديٌ

ء افظةةةـ فؽةةةـ احلؼقؼةةةي فػًةةةود افزمةةةون مةةةليت حؽؿةةةي ظؿريةةةي و ةةةل: احلةةةزم شةةةق

 وفـةةةةوسم فؽةةةةـ  ةةةةذا ٓ يـةةةةويف احلةةةةديٌم وإكةةةةام يعـةةةةل أٓ مًتًةةةةؾؿ فؾـةةةةوس افقةةةةقم 

اشتًةةة مًو مةةةـ  ةةةوب أ ةةةؿ مًةةةؾؿقن اقعةةةًون ٕن  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ افقةةةقم افقاؿةةةع 

يعـةةل: يؽشةةػ مةةع إشةةػ افشةةديد أن افةةقر ؿ إشةة مفؿ صةةؽعم إشةة مفؿ 

ؿ ومةةـفؿ ... صةةؽع ؽةةر ظؿةةعم وفةةذفؽ ؾؿةةـفؿ: افؽةةذاب ومةةـفؿ افةةـاممم ومةةـف
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إػ ةخةةةرهم ؾضةةة ً ظةةةـ أن افةةةقر ؿ مةةةورك فؾصةةة ةم وفةةةذفؽ ؾقجةةةى أن يؽةةةقن 

معومؾي ادًؾؿ معفؿ ظذ أشوس إشةوءة افظةـ هبةؿم مةو معـةك إشةوءة افظةـ هبةؿ؟ 

فقس أن مؼطع يف كػًؽ  لكف ؾ ن ـذاب دجول ... إػ ةخره. ٓم وفؽـ اق 

ـةةؾ افشةةعقب يعـةةل يف معومؾةةؽ معةةف ظةةذ حةةذر  ةةسم ؾؿقؿةةػ إؾغةةون ـؿقؿةةػ 

 عض مـ  عض يعـل افغريى يعـل: إكًون مو معرؾف افؾم وإمر ضٌقعل جدًا 

أن متخذ مـف مقؿػًو يشٌف ؿؾقؾ أو ـثر مـ احلةذر كعةؿ. ؾةامذا وراء ذفةؽ أكةف  قةؽ 

  عؿر.

كحةةةـ يةةةو صةةةقخ شةةةؿعـو أن افشةةةقعي يعـةةةل: خرجةةةً مةةةـ افةةةقراء  ةةةذه  مداخؾةةةي:

و ةل: أ ةؿ ٓ يصةؾقن وراء اإلمةوم وراء ادًلفي شقء افظـ خرجً  دظي ـٌرة 

أي إمةةةومن ٕ ةةةؿ يًةةةقئقن افظةةةـ  ةةةف أصةةة ًم ؾقـتظةةةرون ادفةةةدين ٕ ةةةؿ تحًةةةـقن 

 افظـ  ودفدي ؾخرجً  دظي ـٌرة مـ وراء  ذه ادًلفي؟

كعؿ.  ذا فقس مـ  وب إشوءة افظـ يو أخلم  ذا فقس مـ  وب إشوءة  افشقخ:

 ؿقن أن  مٓء فقًقا مـ افشقعي.افظـ  ودًؾؿغم  ذا مـ  وب أ ؿ يعؾ

حتةك فةق ـةون صةقعقًو يؼةقل: أطـةف يف ادقضةل يف كقةؾ إوضةور يؼةقل:  مداخؾي:

إن افشةةةقعي ٓ يصةةةؾقن وراء إمةةةومن ٕ ةةةؿ يًةةةقئقن افظةةةـ  ةةةف أصةةة ً حتةةةك فةةةق ـةةةون 

 صقعقًو؟

 كعؿ. أـؿؾ فؽ أكو. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

قعلم ثةؿ ٓ مصةت افصة ة  ؿ يؼقفقن: ٓ مصت افص ة وراء ؽةر افشة افشقخ:

وراء أي صةةةةةقعلن ٕ ةةةةةؿ يشةةةةةسضقن يف اإلمةةةةةوم افعصةةةةةؿي يشةةةةةسضقن ظـةةةةةد ؿ يف 
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اإلموم أن يؽةقن معصةقمًو أي: ؾفـةو ٓ  ةرج ادًةلفي ظةذ أشةوس أ ةؿ يًةقئقن 

افظـ  وفًـيم ٓ حتك افشقعي ٓ يصةؾقن وراء  عضةفؿ افةٌعض إٓ أن يؽةقن إمةوم 

ْقُه ثةةقب افعصةةؿيم و ةةذا مةة ةة ًَ ـَ ـ وةة بؿم أمةةو افًةةـي ؾةةام صةةوء اح ظؾقفةةو يعـةةل: 

يصةؾقن »يؼقل افرشقل ظؾقف افً م يف إيؿي واحلديٌ يف صةحقت افٌخةوري: 

 .شوا ؾؾؽؿ وظؾقفؿم ؽؿ ؾنن أصو قا ؾؾؽؿ وبؿم وإن أخط

وفةةةذفؽ ـةةةون مةةةـ ظؼقةةةدة أ ةةةؾ افًةةةـي افتةةةل مقارثفةةةو ا ؾةةةػ ظةةةـ افًةةةؾػ  ةةةق: 

 ةةةةر وؾةةةةوجرم يعـةةةةل: إذا مةةةةوت  افصةةةة ة وراء ـةةةةؾ  ةةةةر وؾةةةةوجرم وافصةةةة ة ظةةةةذ ـةةةةؾ

ادًةةةؾؿ يصةةةذ ظؾقةةةفم شةةةقاًء ـةةةون  ةةةرًا أو ؾةةةوجرًام ـةةةذفؽ إذا أم مًةةةؾؿ ادًةةةؾؿغ 

يصذ خؾػف وفق ـون ؾةوجرًان ٕن ؾجةقره ظةذ كػًةفم وإشةوءمف فصة مف ٓ ميةه 

 مع افذيـ يصؾقن مـ خؾػفم و ؽذا.

 ( 00: 44: 45/ 344) اهلدى والنور /
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 ً اضتخساج جواش ضفس لالٌضىا 

 إىل اجلّاد األفػاٌي

إذا ــةةً مؼتـعةةًو  ةةلن اعفةةود يف  ةة د إؾغةةون ؾةةرٌضن  افًةةويؾ:يؼةةقل  ادؾؼةةل:

ؾفةةةؾ تحةةةؾ يل أن أؿةةةقم  وشةةةتخراج جةةةقاز شةةةػٍر ظؾةةةاًم  لكةةةف يتضةةةؿـ صةةةقرةم ومةةةـ 

 ادعؾقم

 ظػقًا ظػقًا ؾفؾ تحؾ يل أيش؟ افشقخ:

 أن أؿقم  وشتخراج جقاز شػٍر. ادؾؼل:

 أن أؿقم. افشقخ:

 كعؿ. ؾؼل:اد

 إيف. افشقخ:

 وشةةتخراج جةةقاز شةةػٍر ظؾةةاًم  لكةةف يتضةةؿـ صةةقرةم ومةةـ ادعؾةةقم أن  ادؾؼةةل:

أـثر أ ؾ افعؾؿ   يٌت افتصةقير إػ فؾيةورةم و ةؾ يعةد افتصةقير  ـةو ضورةم 

 ومو  ق وو ط افيورة.

واح إذا ـةةون  ةةق يةةرى  ةةلن احلةةٍ ؾةةرض ظةةغم ؾةةلي ضورة  عةةد ذفةةؽ  افشةةقخ:

 أؿقى مـفو. 

 اعفود... اخؾي:مد
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 ظػقًا اعفودم ؾفذا    صؽ ضورة مو  عد و ضورة. افشقخ:

 ووو ط افيورةم يعـل ـؼوظدة ظومي؟ ادؾؼل:

  ق افذي ٓ جيقز اإلكًون إٓ أن يػعؾف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ٓ جيقز إٓ أن يػعؾف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 (  00:  52:  50/ 375) اهلدى والنور/
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 تفجري الٍفظ يف أفػاٌطتاُ

  ةؾ جيةقز يل ْه ض فةئَ عةر  مَ  وفـًٌي فؾجفود يف أؾغوكًتون ؿٌةؾ أن أَ  مداخؾي:

 ر كػز؟ج  ؾَ أن أُ 

 ٓ مو جيقز. افشقخ:

 ... مداخؾي:

مو جيقز إٓ ظـدمو مؼقم افدوفي ادًؾؿي ويلمرك احلوـؿ ادًؾؿ  ةام  افشقخ:

ةة ػَ قُ اعـةةدي ادًةةؾؿ  ةةرأي فةةف ؾَ يةةراه مصةةؾحي فؾؿًةةؾؿغم أمةةو أن يتػةةرد  ر كػًةةفم ج 

  ذا ٓ جيقز.

 أؾجر كػزم أكو أؾجر كػز... مداخؾي:

 ... افشقخ:

وأكةةو مةةو أريةةد أن أذحن ٕين ؾفؿةةً مـةةؽ مػجةةر كػًةةؽ فتؼتةةؾ أفةةػ ـةةوؾرم مةةو 

 جيقز  ذا.

 جزاك اح خر. مداخؾي:

 (  00:  22: 37/ 402) اهلدى والنور / 
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 ُ الشيوعيوُ الري يكاتمو 

 اجملاِديَ األفػاُ

... مقجد مؼو ؾي يف  ؾي ادجو د  لن افةذيـ يؼةومؾقن إؾغةون مةـ  مداخؾي:

افشققظقغ  ل ؿ إذا ؿوفقا: ٓ إفف إٓ اح ؾ  يؼتؾقنم ٕ ؿ يؼقفقن: ٓ إفف إٓ اح 

ويصؾقن ويزـقن إػ ؽر ذفؽم ؾؤن: مقجةقد مةـ ادجو ةديـ افةذيـ يؼةومؾقن 

وكًةةةتون ؽةةةوفٌفؿ ظةةةذ  ةةةذه افشةةةوـؾيم يؼقفةةةقن: كحةةةـ مًةةةؾؿقنم ادقجةةةقد يف أؾغ

وكحةـ كؼةقل: ٓ إفةف إٓ احم وكحةـ كصةع ؾؾةامذا مؼومؾقكةو أهيةو ادجو ةةدونم ... 

 ـػًف يؼقل: أكو مًؾؿ وٓ أؿٌؾ أحد معل جـدي إٓ و ق يصعم ؾؾامذا مؼومؾف؟ 

... مةةةـ  ةةةمٓء إكةةةام أكةةةتؿ امٌعةةةتؿ  ةةةمٓء افق ةةةو ققن افةةةذيـ يؼومؾقكـةةةو وـةةةذا وـةةةذا 

 افعربم ؾؽقػ كؼقل دثؾ  مٓء؟

 و ذا إصؽول ظـدك؟ افشقخ:

كعةةةؿم ٕن أن اإلخةةةقة ادجو ةةةدون يؼةةةومؾقن ؾةةةقفؿم ـقةةةػ يؼةةةومؾقن  مداخؾةةةي:

 مًؾؿقن؟ وأكً مؼقل: إذا ـون ..

إذا ـون اإلصؽول ظـدك فقس ؾؼةط ظـةد كجقةىم و ةذه مشةؽؾي ـٌةرةم  افشقخ:

ن ٕكةةف رجةةؾ ريض  ؼتةةول ادًةةؾؿغ ٕ ةةؿ أمةةو إذا ـوكةةً ظـةةد كجقةةى ؾةة  إصةةؽول

يطؾٌقن احلؽؿ  ام أكزل احم ؾفق يف رأيؽ أكً إًذا مو دام افؽ م معؽ فقس مع 

 كجقىم ؾفق  وؽل وإٓ فقس  ٌوؽل؟
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  وؽل. مداخؾي:

ـَ ﴿أـثةةةر مةةةـ  ةةةوؽل ... ومةةةو رأيةةةؽ يف ؿقفةةةف معةةةوػ:  افشةةةقخ:
َوإِْن َضويَِػتَةةةوِن ِمةةة

ُحقا َ قْةةـَُفاَم ادُْةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةقا 
ؾِ  ةةؾ ضؾةةى كجقةةى فؾصةةؾت دةةو  [1]الحجززرات:﴾َؾَلْصةة

 ـون ؿقًيو ؾل ك؟ 

 أ ك كعؿ. مداخؾي:

تِةةل ﴿ افشةةقخ: ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة َذ إُْخةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة
ؾِ َؾَلْصةة

ِر اح ِ قةى  وؽقًةوم  ةؾ ـةوؾًرا  ةؾ ؾةنذا ـةون كج [1]الحجزرات:﴾َمٌِْغل َحت ك َمِػلَء إَِػ َأمْة

 ـةةوك إصةةؽول يف ذظقةةي ؿتوفةةفم فةةق صةةدر  ةةذا مةةـ كجقةةى فؽةةون ؽةةر مؼٌةةقل مـةةفم 

 ؾؽقػ مـ مًؾؿ؟!

مؼقل أن يف ادجؾي: أكف ٓ يؽػرم أي صخص يؼقل: ٓ إفف إٓ اح  مداخؾي:

 ٓ يؽػر.

 مـ يؼقل؟ افشقخ:

 يف ادجؾي يف ادؼو ؾي. مداخؾي:

 أي  ؾي؟ افشقخ:

  ؾي ادجو د. مداخؾي:

 يف اإلمورات افعوم ادويض ادؼو ؾي مع افشقخ ... ادجو د. مداخؾي:

 يعـل: أكو أؾتل؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:
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و يف  ةةةةةذه  افشةةةةةقخ: و! ... فؾصةةةةةقرة افتةةةةةل ضرحةةةةةً وضرحةةةةةً ظةةةةةع أيًضةةةةة ضًٌعةةةةة

افرحؾيم حقـام يؼع إشر افشققظل حتً يةد ادًةؾؿغ وؿٌةؾ أن يؼةع حتةً يةد 

اإلشة م ؾقؼةقل: أصةفد أٓ إفةف إٓ احم  ةذه افصةقرة أكةو أؿةقل:  ادًؾؿ يرؾع رايةي

ء ظؼةةيـ مويةةي مةةويتغ ٓ جيةقز ؿتؾةةفن ٕين شةةلؿقل أن: اؾةسض ظؼةةة مةةـ  ةمٓ

وا أكػًفؿ حتً ض ي شقػ ادًةؾؿ أو  ـدؿقتةف أو كحةق ذفةؽ ؾرؾةع إػ ةخره رأ

مٓء افعؼةة رايي اإلش مم أٓ يؿؽـ أن يؽقن ؾقفؿ واحد ظذ إؿؾ مةـ  ةغ  ة

أو افعؼات أن يؽقن حؼقؼي ؿوبو مـ ؿؾٌف؟ يؿؽةـ ضقةى! وحقـئٍةذ أٓ يؿؽةـ ٓ 

ظةةذ افتعقةةغ ـةةؾ مةةـ ؿةةول يف  ةةذه افصةةقرة: ٓ إفةةف إٓ اح ؾةةوٓحتامل افًةةو ؼ ٓ 

يةةزال ؿةةوياًم ـةةام ـةةون يف ظفةةد افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م افةةذي أكؽةةر ظةةذ افةةذي ؿتةةؾ 

فًةةقػم ؿةةول: أصةةفد أٓ إفةةف إٓ احم ؾةةام ادؼةةك حقةةـام رأى كػًةةف حتةةً ض ةةي ا

 وٓه ؾؼتؾفم ؾلكؽر افرشقل ظؾقف افً م ظؾقفم واحتٍ افصحو  ـةام تحةتٍ أن 

 عض افـوس  وفـًٌي بمٓء افشققظقغم أ ؿ مو يؼقفق و إٓ خ ًصو مةـ افؼتةؾم 

 .ش   صؼؼً ظـ ؿؾٌف؟!» ذا  ق جقاب افرشقل ظؾقف افً م: 

ك احةةتامل أن  ةةذا افشةةققظل افةةذي يؼةةقل: أصةةفد أٓ إفةةف إٓ ؾحقـئٍةةذ مةةو دام  ـةةو

اح ؿوبو ظـ ظؼقدةم ؾ  جيقز ؿتؾ اعؿقع مع احتامل أن يؽقن  ذا افقاحد ؿةد 

ؿوبو ظةـ ظؼقةدة وإخة صم ؾفةذا  ةق إصةؾم فؽةـ ٓ جيةقز ادعوعةي إًذا ظةذ 

ا أشوس نيوفػي افؼةع ومطريةؼ احةتامٓت ظةذ  ةذا احلؽةؿ افؼةظل وإكةام  ةذ

افةةذي ؿةةول  ةةذه افؽؾؿةةي يقوةةع يف مؽةةون ويراؿةةى حتةةك ٓ يًةةتغؾ كػوؿةةف إن ـةةون 

 ؿوبو كػوًؿوم  ذا أديـ اح  ف وٓ صؽم ؾ  شٌقؾ فـو إٓ إػ  ذا.
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أحًـ اح إفقؽ! ذ ى أحد اإلخقان مع  ؿقظي مـ اإلخقان إػ  مداخؾي:

 يةةةمدونون فؽةةةل ـفؿم ... يؽقكةةةقا يف إه ... ورة ةةةؿ يتقوةةةممؽةةةون ؿريةةةى مةةة

 افص ة و  يؼعقا يف أه وٓ..  ؾ كؼومؾفؿ؟

 مٓء مؼومؾقن يو أخل  ورك اح ؾقؽم شٌؼ اعقاب ظـ  ذام مةو دام  افشقخ:

يؼةةةومؾقن ادًةةةؾؿغ و ةةةؿ  غةةةوة ؾوفًةةةمال أن مصةةةقر: كؼةةةومؾفؿ؟ اكتفقـةةةو مةةةـ  ةةةذا 

 افًمالم يؼومؾقن ٕ ؿ  غوة.

 غوة.كحـ كؼومؾفؿ ٕ ؿ ـػور فقس ٕ ؿ   مداخؾي:

 ٓ. افشقخ:

  ذا افذي كديـ اح..  ل ؿ ـػور. مداخؾي:

يو أخل أرجقك أن مثًٌ ظذ رءم  ةمٓء ؿؾـةو إمةو أ ةؿ ـػةورم وإمةو  افشقخ:

أ ؿ  غوةم أفقس ـذفؽ؟ ؾؾام وؿع إشر مةـفؿ يف يةد ادًةؾؿغم ؾفةمٓء دةوذا 

جقا ـو إلؿومي يؼتؾقن؟ ؿؾً أكً حؽويي ظـ كجقىم وكحـ كشفد أٓ إفف إٓ احم 

و ؾةلكتؿ  غةوة وإٓ ؾةلكتؿ  احلجي ظةذ  ةمٓء: إن ــةتؿ صةودؿغ أكؽةؿ مًةؾؿقن حؼًة

ـػةةورم ثةةؿ أكةةو أؿةةقل ظؼقةةدة ــةةً أؿقبةةو يف افشةةوم ويف إردن وٓ أزال أؿقبةةةو: 

ـثر مـ ادًؾؿغ إن ـوكقا صققظقغ أو ـوكقا  عثقغم  ؿ ٓ يؽقكقن  عثقةغ وٓ 

ؾحي دكققيي ظوجؾيم  ةذا كحةـ كعرؾةف يف شةقريو ويف ن ظؼقًدة وإكام مصقصقعقظق

ؽةةةةر شةةةةقريوم وؾعةةةةً  يصةةةةؾقن ويصةةةةقمقن وإػ ةخةةةةرهم فؽةةةةـ افةةةةدكقو ؾتـةةةةتفؿ ؾةةةة  

كًتطقع أن كؼقل ظـ ـؾ ؾرد إكف ـوؾرم يؽػقـو أ ؿ يؼومؾقكـو ؾـؼومؾفؿ ظذ إؿؾ 

 أ ؿ  غوة.

 (44b/00:23:16رحلة النور )
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 ِن جيب دفع الصكاة  

 لمىجاِديَ األفػاُ؟

 ةةؾ جيةةى دؾةةع ظةةذ أؿةةؾ مؼةةدير ... ثؿةةـ افزـةةوة.. زـةةوة أمقافـةةو إػ  مداخؾةةي:

 ادجو ديـ إؾغون؟

 موذا ؿؾً ُثؿـ؟  افشقخ:

 افُثؿـ. مداخؾي:

افةةُثؿـم دةةوذا ؾصةةؾً افةةُثؿـ.. دةةوذا مةةو ؿؾةةً افزـةةوة ـؾفةةو مةةث ً؟  ةةؾ  افشةةقخ:

  ـوك رء مؼصقد أو  ؽذا؟

ٓم أؿؾ مؼديرن ٕكف جوء يف افزـوة مؼًؿي إػ ثامكقةي أجةزاءم ؾفـةوك  مداخؾي:

ـ جيةةقز دؾعةةف ظةةذ أؿةةؾ مؼةةديرم يعـةةل: جيةةقز دؾعفةةو ـؾفةةو ؿُ مةةـ ؿةةول ظـةةدكو أن افةةثُ 

 .وفؽـ أؿؾ مو افثؿـ افذي خصص يف أيي

ٓ ٓم ٓ يقجد حتديد  ذا  ق جيقز مطؾؼًو ظـدكوم فؽـ  ذا افتحديد  افشقخ:

 ع مةةـ افةةذيـ يؼقفةةقن  لكةةف جيةةى سف افزـةةوة إػ إصةةـوف افثامكقةةيم وٓ  ةةق كةةو

جيقز سف افزـوة إػ صةـػ واحةد و ةذا ٓ دفقةؾ ظؾقةفم ؾقجةقز إذًا  ةدون  ةذا 

 افتضققؼ أو  ذا افتؼًقؿ.

 ... مؼًقؿ ٕن  ـو ... مداخؾي:
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ادؾةةةزم أن  ةةةرج افزـةةةوة إػ مكةةةف مةةةـ  ةةةذه ادصةةةورف افثامكقةةةي  افشةةةقخ:

 ر.ؾلكً ني

  دون حتديد كعؿ. مداخؾي:

... أكف ظـةدـؿ أكؽةؿ مقجٌةقن افزـةوة فؾؿجو ةديـ؟ ؾؼةوفقا أؿةؾ جةزء  مداخؾي:

 مـ  ذا افثؿـ حتك كخرج مـ افقجقب.

ٓ ٓم أكةةو أؿةةقل: اةةى افزـةةوة  ؿعـةةك أ ةةؿ أ ةةؾ فؾزـةةوة مةةو دام أ ةةؿ  افشةةقخ:

ؾؼةةرًا وأكةةف ٓ  جيو ةةدون يف شةةٌقؾ احم فؽةةـ مةةو أظـةةل أكةةف مةةث ً ظـةةدك ؾؼةةر معرؾةةف

جيةةقز فةةؽ أن معطةةل  ةةذا افػؼةةر وإكةةام مكةةف زـومةةؽ ـؾفةةو إػ ادجو ةةديـ مةةو 

 أظـل  ذام كعؿ.

 : .. ( 49:  21/  10) اهلدى والنور / 
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 وطاعدة املطمىني توجْ إىل  

 أي طسف يف أفػاٌطتاُ؟

يف أؾغوكًتون مقجد اعامظوت ادختؾػي فؾؿجو ديـم ... ] قـفؿ[  مداخؾي:

إش مقي ]ؾٌعضفؿ[ جيو ةدون حتةً اإلمةورة اإلشة مقي وأخةرون ٓ  خ ؾوت

جيو دون حتً اإلمورة اإلش مقي  ؾ مقجد ؾقفؿ  قةـفؿ اخت ؾةوت ـثةرة ؾةؤن 

 ادًوظدة مـ ادًؾؿغ واجى فؾخ ؾي أم فؾجامظوت إخرى فؾؿجو ديـ؟

 احلؼقؼةةي أكةةو ٓ أدري افقوةةع ـقةةػ  ـةةوكم كًةةؿع مثةةؾ  ةةذا ا ةة ف افشةةقخ:

ادم  مو أشتطقع أن أحؽؿ  قءن ٕين  عقد ظـ افقاؿع وكحـ كعؾؿ ذظةًو  ةلن 

ةة ؿَ افتػةةرق  ةةق وةةعػم و ةةق  ةةو يُ  ـ افعةةدو مةةـ ادًةةؾؿغ حقةةـام يتػرؿةةقن وٓ ؽ 

ؿْ ﴿يتحةةةدونم  ْذَ َى ِرتُحُؽةةة ُؾقا َوَمةةة ؾلكةةةو مةةةو أدري  [40]األنفزززال:﴾َوٓ َمـَةةةوَزُظقا َؾتَْػَشةةة

ٓء أو مةع  ةمٓء فؽةـ اعفةود  ةق افقاجةى افقوع أن ٕؿقل: جو دوا مةع  ةم

 وظذ ـؾ مًؾؿ أن يعؿؾ مو يًتطقع وٓ يؽؾػ اح كػًًو إٓ وشعفو.

مقحقةةةةةةد افؼقةةةةةةودة يةةةةةةو صةةةةةةقخ! أن ؽةةةةةةر مقجةةةةةةقدة يف ؾؾًةةةةةةطغ ويف  مداخؾةةةةةةي:

 أؾغوكًتون مو دام أكف ...

يةةو أخةةل! اعفةةود  ـةةوك  ةةق جفةةود دؾةةوع.. دؾةةوع فؾؽػةةور افةةذيـ ؽةةزوا  افشةةقخ:

افةةةةذيـ كحةةةةـ كةةةةتؽؾؿ ؾقةةةةف  ةةةةق اعفةةةةود فغةةةةزو افؽػةةةةور يف   د ةةةةؿ ؾعةةةةذ  واعفةةةةود

مةةةقا مةةةـ ؿةةةقة فطةةةرد افؽةةةوؾر وإؾغةةةوكقغ ومةةةـ ـةةةون حةةةقبؿ أن يةةةداؾعقا  ؽةةةؾ مةةةو أ

ادحتؾ فٌ د ؿم  ـو ٓ يرد  ذا افتػصقؾ افذي كحـ كتحةدث ظـةف ... ٕن فؽةؾ 

 حودث حديٌ.

 (  00:  46:  56/   80) اهلدى والنور /  
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 التربعات يف  ملَ تدفع 

 اجلّاد األفػاٌي؟

أحتةوج ؾقفةو اإلجو ةي يعـةةل: مػصةقؾقي حتةك أكؼؾفةو إػ أكةوس يف  ةة د  مداخؾةي:

 عقدةم افًمال إول:  ـوك ظدة أحزاب جفوديي ظذ أرض أؾغوكًتونم ويقجد 

يف وةةةةةؿـ أؾةةةةةراد  ةةةةةذه إحةةةةةزاب مةةةةةـ يةةةةةدظق إػ افؼةةةةةك وا راؾةةةةةي وافٌدظةةةةةيم 

ٕحةةزاب يف ذفةةؽم وٓ يـؽةةرون ظؾةةقفؿ ـةةام أ ةةؿ وحمور ةةي افًةةـي مةةع ظؾةةؿ ؿةةودة ا

يتؾؼةةةةقن ادًةةةةوظدات ا ورجقةةةةي مةةةةـ أمريؽةةةةو و وـًةةةةتون وافًةةةةعقديي وؽةةةةر ؿم 

وادؼو ةةةؾ: يقجةةةد اوظةةةي واحةةةدة شةةةؾػقي مةةةدظق إػ افتقحقةةةد وافًةةةـي وٓ متؾؼةةةك 

ادًةةةةةةةوظدات مةةةةةةةـ احلؽقمةةةةةةةوتم ؾةةةةةةةام افقاجةةةةةةةى دةةةةةةةـ جيؿةةةةةةةع افتزظةةةةةةةوت مةةةةةةةـ 

 حلديٌ أم ٓ؟ادحًـغ؟ فف يدؾعفو فغر أ ؾ ا

وإن أوص  عض ادتزظغ  لن يدؾعفو ٕحد  مٓء  افًمال:وجزء ةخر مـ 

افؼةةةةودة ادةةةةذـقريـ أظةةةة هم حقةةةةٌ جيفةةةةؾ ـثةةةةر مةةةةـ افـةةةةوس حؼقؼةةةةي إمةةةةرم ؾةةةةام 

 افقاجى افؼظل حقـئٍذ وجزاـؿ اح خر؟

افقاجةةى افؼةةظل واوةةت! أن يتحؼةةؼ ادـػةةؼ موفةةف يف شةةٌقؾ اح ظةةز  افشةةقخ:

و ؼةيف اعامظةي افةذيـ يـوجؾ أن يضعف  ون دظةقة اح ظةز وجةؾ ظؼقةًدة وأحؽومًة

وم فؽةةـ افؼضةةقي فقًةةً مةةـ افًةةفقفي ـةةام يتضةةت فةةٌعض افـةةوسم أو ـةةام  وأخ ًؿةة

يظـ  عةض افـةوسم ٕن معرؾةي  ةمٓء ظةذ احلةؼم و ةمٓء ظةذ ا طةل  ةذا أمةر 
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تحتةةةوج إػ أكةةةوس يدرشةةةقن  ةةةذه اعامظةةةوت دراشةةةي دؿقؼةةةي وصةةةحقحيم ؾحقـئٍةةةذ 

و مةةـ وجةةقب اإلكػةةوق ظةةذ اعامظةةي افتةةل مـكةة  يتقجةةف افؼةةقل افةةذي ذـركةةوه ةكًػةة

 صفودة ٓ إفف إٓ اح وأن حمؿًدا .. 

.. جفود ؾقف مو ؾقف  و ذـرت أو ٓم أن: ٓ  د مـ اعفودن ٕكف ؾرض ظغ .

إلخراج افؽوؾر ادًتعؿرم  عد ذفؽ يليت مقوقع اعفود يف شٌقؾ كؼؾ افدظقة 

ة مثً  مـ روشقو ؿدياًمم ؾفةذه خطةي موفقةي ٓ  ةد مةـ مةد ر إمةر إػ   د مًتعؿر

آشتعداد افؽومؾ فـؼؾ افدظقة افصةحقحي إػ مؾةؽ افةٌ دم وٓ جيةقز أن يؼةول: 

ٓ جيقز ادؼومؾي معفؿ يف شٌقؾ إخراج افؽوؾرم  ذا ؾرض ظغ أن وٓ  د مـ 

 حتؼقؼف إن صوء اح.

 (00:48:48/ 6 –)فتاوى جدة 

 

 لمجّاد األفػاٌي التربع
ًٓ فؾؿجو ةةةةةديـ يف أؾغوكًةةةةةتونم ثةةةةةؿ وجةةةةةد أن مةةةةةـ  مداخؾةةةةةي: رجةةةةةؾ اةةةةةع مةةةةةو

ادصةةةةةةؾحي أن يكةةةةةةف  عةةةةةةض  ةةةةةةذا افةةةةةةذي اعةةةةةةف إػ ادجو ةةةةةةديـ يف افةةةةةةٌ د 

 إخرىم ؾام  ق احلؽؿ؟

 ٓ جيقز إٓ أن يكؾف  وفـقي افتل أظطقً فف. افشقخ:

 (00:03:04( /26أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ىا أفضن التطوع لمخج أيّ 

 أو الصدقة لمىجاِديَ

ضقى يو صقخم أهيام أؾضؾم افتطقع فؾحةٍم أو افصةدؿي فؾؿجو ةديـ  افًويؾ:

 إؾغون؟

 تؾةةةةػ ذفةةةةؽ  ةةةةوخت ف ادتطةةةةقعم ؾةةةةٌعض افـػةةةةقس يصةةةةؾحفو مةةةةـ  افشةةةةقخ:

افعٌةةودات مةةو ٓ يصةةؾت فغر ةةوم أو يصةةؾحفو أـثةةر  ةةو يصةةؾحفو ؽر ةةوم ؾةةنن ـةةون 

إكػوؿف ادول فؾؿجو ديـ يف شٌقؾ احم أزـك فـػًف وأضقةى   ذا متطقع يرى أن

 بوم وأضفر ؾفقم وإٓ افعؽس  قا إؿرب إػ افصقاب.

 (00:  28: 08/   398) اهلدى والنور / 
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 االختالف بني اجملاِديَ 

 يف أفػاٌطتاُ
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 ة بني اجملاِديَ األفػاَُقِساالختالف والُف

ادجو ةديـ إؾغةةونم و ةةؿ أن ؿةةد صةةؽؾقا  صةةقخ  ةةؾ فةةؽ ـؾؿةةي يف مداخؾةي:

حؽقمةةي ممؿتةةيم وشةةؿعـو أن يف  ةةذه احلؽقمةةي وزيةةريـ صةةقعقغ أحةةدمهو مؾؼةةى: 

 فيةةةةي اح .... يعـةةةةل: رمٌةةةةي ديـقةةةةي ظوفقةةةةي معتةةةةز  ةةةة   ـؾؿةةةةي وكصةةةةقحي بةةةةؿ يف  ةةةةذا 

 ادجول؟

   كؽـ كًؿع هبذا آشؿ.  افشقخ:

 كام  ق ؿد يؽقن. كعؿم  ق فقس ضٌعًو مقايل فؾخؿقـل إ مداخؾي:

 يعـل: يف صقعي يف إؾغون؟  افشقخ:

حقايل: مؾققكقغ شـل يف إرايض اإليراكقةي حوفقةًو  %3يف حقايل:  مداخؾي:

 مـ افًـي ادفوجريـ. 

كعؿم واح ظذ ـؾ حول كحـ كرى أن افؼضةقي أظؼةد مةـ  ةذه افصةقرة افشقخ:

أ ةةؾ افًةةـي أكػًةةفؿم دةةو ــةةو كًةةؿع وكؼةةرأ ٓ كةةزال أن  ـةةوك أحةةزاب ظديةةدة مةةـ 

و ةةةذه افتحز ةةةوت  ةةةل وةةةعػ يف  ةةةذه إمةةةي أو يف  ةةةذا افشةةةعىم ؾػةةةقفؿ مةةةث ً: 

 عةةض افةةرؤوس مةةـ افصةةقؾقغ و ةةؿ مةةـ ادةةذ ٌقغ اعومةةديـ ادؼؾةةديـم وؾةةقفؿ 

حةةةز قغ مةةةـ إخةةةقان مًةةةؾؿغم وؾةةةقفؿ وؾةةةقفؿم وأن كػوجةةةل هبةةةذا ا ةةةز أن أحةةةد 

 أظضوء احلؽقمي اعديدة. 

 ظضقيـ.  مداخؾي:
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ظضقان اثـغ مـ افشقعيم ؾلكو أظتؼد أن إمةر ٓ يٌؼة  خةر حقةـام ٓ  شقخ:اف

مؽةةقن احلؽقمةةي ؿويؿةةي ظةةذ أظضةةوء أوًٓ: نيؾصةةغ ف،شةة مم وثوكقةةًو: متحةةديـ 

مؼةةةة ًو ومةةةةذ ًٌون ٕن آخةةةةت ف وافتـةةةةوزع ؿةةةةريـ افػشةةةةؾ ـةةةةام  ةةةةق كةةةةص افؼةةةةرةن 

و ةكػةةًو مةةـ: صةةقؾقيم افؽةةريؿم ؾةةنذا   يؼةةػ إمةةر ظـةةد مؾةةؽ احلةةدود افةةذي ذـركو ةة

وحـػقي متعصٌي وكحق ذفةؽم وحز قةي ظؿقةوءم  ةؾ اكضةؿ إػ ذفةؽ أيضةًو ظضةقيـ 

مـ افشقعي ؾفةذا ٓ يٌؼة  خةرم فؽةـ يف افقؿةً كػًةف أؿةقل: إن افشةو د يةرى مةو 

ٓ يةةرى افغويةةىم ؿةةد يؿؽةةـ أن يضةةطر  ةةمٓء افؼةةويؿقن ظةةذ اعفةةود إؾغةةوين أن 

ل مةـ افشةقعي دؾعةًو فػتـةي ؿةد مؼةقم ؾةقام  عةد  توروا ظضقًا مـ ؽر مةذ ٌفؿ افًةـ

ؾةةقام فةةق   يػعؾةةقا ذفةةؽم أكةةو أؿةةقل  ةةذا: حتػظةةًو واحتقوضةةًون ٕن أ ةةؾ مؽةةي أدرى 

  شعوهبوم وصوحى افدار أدرى  ام ؾقفو.

ؾنن ـون افداؾع إػ  ذا آختقةور  ةق مةو أذت إفقةف ةكػةًو شةقؽقن ذفةؽ موصةقًو 

ادًةةلفي افؽةةزى  وفصةةغرىم أمةةو إن ظةةذ ؿوظةةدة مةةـ ؿقاظةةد افؼةةيعي و ةةل: دؾةةع 

ـةةون ذفةةؽ مةةـ  ةةوب ادًةةويرة واددا ـةةةي ؾفـةةوك يؽؿةةـ افؼةةم وأرجةةق أن مؽةةةقن 

 إوػ دون إخرى.

وكصقحتل ظذ ـؾ حةول يف  ةذه اعامظةي افؼويؿةي ظةذ اعفةود: أن يتؽتؾةقا 

ظةةذ أشةةوس اإلشةة م افصةةحقت ادًةةتؼك مةةـ ـتةةوب اح ومةةـ حةةديٌ رشةةقل اح 

 ـوزظقا ؾقػشؾقا ومذ ى رتحفؿ. م وأن ٓ يت¢

 ( 00:  37: 40/   172) اهلدى والنور / 
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 حوه االختالفات بني اجلىاعات  

 يف أفػاٌطتاُ

ؾقف يف احلؼقؼي ـقن ا ز مةقارد فةقس خةز مـؼةقل كؼة ً ؾؼةط وإكةام   مداخؾي:

 حتؼؼـو مـف مـ أصخوص معقـغ بؿ ارمٌوضو ؿ أن  ـوك مػرق  غ اعامظوت.

 كعؿ. افشقخ:

حتك أخرًا رأيـو ؿ يف احلةٍ افةذي  ةق  ر ةون افةديـ ر ةوين ذـةر أن  مداخؾي:

حؽؿتقةةور اكػصةةؾ ظةةـفؿ وـةةون أموكةةو خةةز أكةةف أيضةةًو أصةةٌت  قةةـفؿ حتةةك مؼتؾةةي ؿتةةؾ 

ؾقفةةةةو ـةةةةذا واحةةةةد ؽةةةةر إوػ.. ؾةةةةؤن صةةةةقخـو افشةةةةخص افةةةةذي يريةةةةد أن يةةةةذ ى 

فةود وأكةف  قـفةو جيو د..  ق يةرى يف  عةض اعامظةوت آكضةامم حتةً فةقاء اع

احتةةودم فؽةةـ افةةٌعض أخةةر مـػصةةؾ و ـةةوك  قةةـفؿ  ةةذا افتضةةورب افةةذي أصةةٌت 

وحًى احلديٌ افذي يصر مـفؿ أن  ـوك افتػرق  ـوك اخت ف صديد  ؤراء 

 قـفؿ ؾفؾ يؾتزم اوظي معقـي  وظتؼوده  ق وفق أؾتوك افـوس وأؾتةقك مةث ًم أم أكةف 

ك: أكصةور افًةـي ادحؿديةي أطةـ ظؿؾةقا إؾضؾ فف  ق يف اوظي افتل  ل مًةؿ

معؽ فؼوء يف  ؾتفؿم  ؾ إؾضؾ أن يـضؿ إػ  مٓء اعامظي مث ً افتل  ل 

أكصةةةةور افًةةةةـي ادحؿديةةةةي أم أ ةةةةؿ مةةةةو يرمةةةةوحقا فةةةةف  ةةةةق يف كػًةةةةف مةةةةـ اعامظةةةةوت 

 إخرى؟
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أكةةو أرى افًةةمال حمةةر ؿؾةةق ًن ٕكةةف  ةةؾ فةةف ا ةةرة أن  تةةور أي ضويػةةي  افشةةقخ:

 أكف واجى ظؾقف أن  تور ضويػي وفقس فف ا رة؟ مـفؿ أو

 ةةةةةةةق ظـةةةةةةةدمو يةةةةةةةذ ى صةةةةةةةقخـو جيةةةةةةةى أن يـضةةةةةةةؿ إػ اوظةةةةةةةي مةةةةةةةـ  مداخؾةةةةةةةي:

 اعامظوت.

ؾةةنذًا فةةقس فةةف ا ةةرة ؾعؾقةةف أن  تةةور مةةـ  ةةذه اعامظةةوت أو مةةـ  ةةذه  افشةةقخ:

 افتؽت ت مو  ق أؿرب إػ مـفٍ افؽتوب وافًـي.

 جيعةؾ  ـةوك.. دظـةو كؼةقل: خرؿةًو ضقى صةقخـو!  ةؾ  ةذا افتؽتةؾ أٓ مداخؾي:

 يف اعفود إؾغوين مث ً فقس ـام  ق مطؾقب يف اعفود اإلش مل احلؼ.

يو أخل  ةذا مةو ؾقةف إصةؽولم يعـةل:  ةذا افتحةزب و ةذا افتػةرق مةو يف  افشقخ:

صؽ أكف أوًٓ: نيوفػ فؾؼع وثوكقًو أخر ثؿرة اعفةودم ادجة ت أن مؽتةى.. 

  ـوك  ؾتغ..

 و اعفود.  و د :مداخؾي

مةةةرداينم ةكػةةةًو اشةةةتؾؿتفو مةةةـ افزيةةةد وــةةةً أؿةةةرأ ؿٌةةةؾ مةةةو مةةةلمقام حمةةةرر  افشةةةقخ:

اعريدة مٌع اعفود متصؾ مع ث ثي مـ ـٌور  مٓء افرؤشوء مـفؿ شقوف ومـفؿ 

حؽؿتقةةةور ومةةةـفؿ  ةةةذا ر ةةةوينم ادفةةةؿ ؾقجةةةف إفةةةقفؿ أشةةةئؾي وإجق ةةةي ستحةةةي أن 

 افت ؿل وافتػو ؿ وإػ ةخره. ـوك اخت ف  قـفؿ وأ ؿ تحووفقن 

فؽةةـ افشةةو د  ةةؾ  ةةذا يؽةةقن ظةةذرًا أم يؽةةقن مشةةجعًو فؾحؽةةؿ افًةةو ؼم يعـةةل: 

 ةةمٓء  حوجةةي إػ أن يـكةةوا  –ـةةام ؿؾةةً ةكػةةًو  وفـًةةٌي فؾعؾةةؿ  - ةةمٓء  حوجةةي 

فقس ؾؼط  وفـوحقي احلر قي..  وفـوحقي افػؽريةي أيضةًوم وفةقس مةـ ادعؼةقل ؾضة ً 

أن يسـةقا  ؽةذا مهة ً حتةك يصةؾ إمةر ٓ شةؿت اح  ظـ أكةف فةقس مةـ ادؼةوع
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أن يؼومةةةةؾ  عضةةةةفؿ  عضةةةةًوم ؾفةةةةذا ا ةةةة ف يمـةةةةد ابجةةةةقم ادؼةةةةرر شةةةةو ؼًو وفةةةةقس 

 يًؼطف.

ظٌةةةد اح ظةةةزام اح يرنيةةةف ـةةةون فةةةف جفةةةقد يعـةةةل مشةةةؽر يف حمووفتةةةف فتؼريةةةى 

 وجقه ا  ف فؽـ مو وصؾ إػ افغويي ادـشقدة..

أشةومي  ةـ ٓدن افًةعقديي مـعتةف أن يًةوؾر إػ حتك مـعقا افذي  ةق  مداخؾي:

 ـوكم ـون يٌذل جفقد جقةدة فؽةـ مـعةقه خقؾةًو مةـ مصةر ظٌةد اح ظةزامم مـعةقه 

 كػًف أن يًوؾر.

 صحقت. افشقخ:

حتةك أن افةٌعض يةذـر أن حمةةووٓت ظٌةد اح ظةزام يف  ةذا ادجةةول  مداخؾةي:

 ـو شةمال مؼتةؾ ظٌةد   ل افتل جعؾً افٌعض يؼقم  ام ؿوم  ف او ف .... صقخـو

اح ظزام يف  ذا ادجول  ق صفودة إن صوء اح فؽـ  ؾ  ل  ؿثو ةي مةـ ؿومةؾ يف 

 ادعرـي؟

 ٓ. افشقخ:

 ٓ يعتز  ـػس ادثو ي  مداخؾي:

 ةةةةةةق ـؾؿةةةةةةي افشةةةةةةفودة وافشةةةةةةفقد أصةةةةةةٌحً يف  ةةةةةةذا افةةةةةةزمـ رخقصةةةةةةي  افشةةةةةةقخ:

 وووعً يف ؽر مقوعفو..

ذفةةةؽ افقةةةقم واحةةةد ظةةةذ ادـةةةز  حتةةةك أحةةةد اإلخةةةقان يةةةذـر أكةةةف يف مداخؾةةةي:

ويذـرهم إخقاكـو ظـدكو يف افغرؾةي يةذـروا أن افشةفداء افشةققظققن يف آكتػووةي 

 يف ؾؾًطغ افذي يؼومؾقن يف شٌقؾ إظ ء ـؾؿي اح.

 مو صوء اح! افشقخ:
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  ذا يذـره ظذ ادـز.. افشفداء افشققظققن.. مداخؾي:

 شؿف  ذا؟! جقرج أمون.. فقس  ـوك ؽرا ي.. أكً مًؿع مو ا افشقخ:

 ... مداخؾي:

ٓ ٓم  ةةةةذا افةةةةذي يف زمةةةةـ ؿتةةةةول ادكةةةةيغ فؾقفةةةةقدم جةةةةقرج أمةةةةون  افشةةةةقخ:

ككةةةاين يؼقفةةةقا أكةةةف كًةةةػ شةةةػقـي  حريةةةي فؾقفةةةقد ؾجعؾةةةقه صةةةفقد و ةةةق ككةةةاينم 

 وظـدكو يف شقريو ظـدمو ــو  ـوك  ـق مدرشي وشؿق و  وشؿف جقرج أمون.

 (  00 : 18: 15/ 338) اهلدى والنور /

 (  00:  23: 10/ 338) اهلدى والنور /
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 تكصري العمىاء يف تطوية الٍصاعات  

 عمى الطاحة األفػاٌية

ن  ـوك مؼصر حوصؾ مـ  عض افعؾامء يف ظةدم افتةدخؾم إيؼقفقن  افًويؾ:

 فتًقيي  عض افـزاظوت ظذ افًوحيم إؾغوكقي؟

 مـ افعومي وا وصيم  ذا فقس فـو ؾقف معوعفم  ذا خطل يؼع ؾقف ـثر افشقخ:

ؾعذ ـؾ مًؾٍؿمأن يؼقم  ام جيى ظؾقف أوًٓم و ةام يًةتطقع افؼقةوم  ةف ثوكقةًوم واح 

ـَ ﴿ظةةةز وجةةةؾ أمةةةر  وإلصةةة ح يف مثةةةؾ ؿقفةةةف معةةةوػ  اْدُةةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةةقا  َوإِْن ضَويَِػَتةةةوِن ِمةةة

ُْخةةرَ  ًْ إِْحةةَدامُهَو َظةةَذ ٕا َُفاَم َؾةةنِْن  ََغةة ى َؾَؼةةومِؾُقا اف تِةةل مٌَِْغةةل َحت ةةك َمِػةةلَء إَِػ أَْمةةِر َؾلَْصةةؾُِحقا  َْقةـة

ت  ةةغ اثـةةغم واإلصةة ح ؾِ ْصةة م وخةةر مةةو يػعؾةةف ادًةةؾؿ  ةةقا أن يُ [1]الحجززرات:﴾اح ِ

 غ اوظتغ أ ؿ مـ إص ح  غ ؾرديـم وفؽـ اإلصة ح  ةغ اةوظتغ تحتةوج 

يف اإلص ح  غ  إػ ؿدرات ووشويؾ ٓ يتؿؽـ مـفو إؾرادم وفذافؽ ؾوفتدخؾ

ةة قَ  عةةض اعامظةةوت إن ـةةون  وفؽؾؿةةي ضقٌةةي ؾفةةذا أمةةر مُ  ؾ وإن ـةةون ذافةةؽ ف  ذَ  وُمةة ن 

ةةؾ يتطؾةةى أـثةةر  وفًةةػر ومراجعةةي ادتخةةوفػغ ادتخوصةةؿغم وؾفةةؿ رأيـ  ـ ذافةةؽمـ  مةة

فؿ أن  ـ حؽةةؿ  قةـة فؿ  ةةام يؼتضةةقف افؼةةع احلؽةةقؿم ثةةؿ ظةةذ افةةذي فؿم واحلؽةةؿ  قةـة ضويػةةي مةـة

 . ذا أمر مؽؾػ ؾقف ادًؾؿغ اقعًوـ  ً  حًى ضوؿتف ضعقا حلؽؿ افؼعم و

 ( 00:  47: 48/   398) اهلدى والنور / 
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 حوه اخلالفات اليت دبَّت بني صفوف  

 اجملاِديَ األفػاُ

أكةةتؿ معؾؿةةقن اد  ًةةوت افتةةل مةةـ أجؾفةةو ؾةةرض  ةةددي حؽقمةةي  افًةةمال:

 ةةوٕخػ...  ةةدديم وفعؾةةف مةةـ افعةةدل أن كؼةةقل أن حؽؿتقةةور أخةةػم إذا جئـةةو 

ؾفق أن يؼومؾقا أو  ؽذا ؿولن ٕن  ذا يؼقل ؾروً ظؾقـةو حؽقمةي مةـ جفةوت 

 أخرىم ؾلكو ٓ أؿٌؾ  ذفؽ.

 عض افعؾامء يؼقل  لن ظذ  ةددي أن يؼٌةؾ أو حؽؿةً يةور ومةـ معةفم أن 

يؼٌؾقا هبذه احلؽقمي وإن ــوم ٕكف ؾؼفًو صقوكي فؾدموء وإظراض وآؿتتول  غ 

 تحدث  ف افـوس ـقػ  ويي اعفود إؾغوين؟ادًؾؿغ ومو ي

و عضفؿ يؼقل ٓم  ق معف حةؼ وجيةى أن يؼومةؾ ـةام ؿومةؾ افشةققظقغ كؼومةؾ 

  مٓء حتك يـتك أو يعدمم ؾام مقجقفؽؿ؟

 ةةذا خطةةل ؾةةقام أرىن ٕكةةف ثؿةةي ؾرؿةةًو ـٌةةرًا جةةدًا  ةةغ اعفةةود افةةذي ـةةون  افشةةقخ:

ويؿةةةي ومقطػةةةقن ويعةةةدون إفةةةقف ؿةةةوياًم شةةةو ؼًو وةةةد افشةةةققظقغم ؾفـةةةوك دوفةةةي ؿ

ادمفػي ومـظؿقن  دمي  ذا ادذ ى افشققظل ابدامم وٓ كًةتطقع أن كؼةقس 

أمٌوع  ذا ادزظقم ادجددي  لوفئؽ افشققظقغم وفذفؽ ؾلكو مع  مٓء افعؾامء 

افذيـ أذت إفقفؿ و  مًؿفؿ  لن  ذه ؾتـي أن جيى آظتزال وظدم افتليقدم 

ظدات افتةةةل ـوكةةةً مؼةةةدم مةةةـ ؿٌةةةؾ فؾؿجو ةةةديـم أن جيةةةى وأرى أكةةةو أن ادًةةةو
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مؼؾقصةةةةةفو وظةةةةةدم آشةةةةةتؿرار يف إرشةةةةةوبون ٕن افقاؿعةةةةةي شةةةةةتؼع  ةةةةةغ ادًةةةةةؾؿغ 

أكػًةةفؿم وشةةقف ٓ مؼةةػ واح أظؾةةؿ افؼتةةول  ةةغ حؽؿتقةةور وحز ةةفم و ةةغ افشةةقخ 

 ذا افصقيف افذي ُؾِرَض ريقًةًو بةذه افدوفةيم و ةغ مةـ يؾةقذ  ةفم ؾةلرى مةـ  ةوب 

ؾ افؼ وإخذ  ةلخػ افيةريـ  ةق أن أن ٓ كميةد حؽؿةً يةور وٓ وةده مؼؾق

 مـ  وب أوػ. واح أظؾؿ.

مةةو  ةةق ادقؿةةػ افًةةؾقؿ إلخقاكـةةو يف ـةةقكرم اوظةةي افؼةةرةن وافًةةـي  افًةةمال:

 اوه  ذه إحداث؟

أظةةةو ؿ احم أكةةةو ؿؾةةةً بةةةؿ مةةةـ ؿٌةةةؾ دةةةو اشةةةتػتقين  ومػقةةةًو وـةةةوكقا  اعةةةقاب:

ؾقام  عد ؾع ً  ـ  وافؿ يف ظؼةر دار ةؿم ؾؽـةً ؿؾةً بةؿ يتظــقن  ام وؿع 

مةةةو يٌةةةدو يل واح أظؾةةةؿ  وفصةةةقاب  ةةةل ؿ جيةةةى أن ٓ هيةةةواقام  ةةةؾ أن يؾتزمةةةقا 

ادـطؼةةةي افتةةةل  ةةةؿ يعقشةةةقن ؾقفةةةوم ؾةةةنن  قاةةةقا داؾعةةةقا أكػًةةةفؿ ؾؼةةةطم مةةةـ  ةةةوب 

 افدؾوع ؾؼط.

 ٓ ظـ دوفتفؿ أو إمور ؿ؟اظـ أكػًفؿ و مداخؾي:

 ذا أؿصده ظـ أكػًفؿم وادـوضؼ افتل  ؿ ؾقفو. ق   افشقخ:

فق مث ً حذرو ؿ  لكـو شـؼومؾؽؿ إن   مًتًؾؿقا يف وٓيةتفؿم  ةؾ  مداخؾي:

 يًتًؾؿقا بؿ؟

 ٓم فقس ذضًو آشتً م. افشقخ:

 يداؾعقن ظـ أكػًفؿ حتك فق أ ؾغق ؿ وـوكقا مًؾؿغ مثؾفؿ؟ مداخؾي:

ٌويعةةةي مةةةـ ادًةةةؾؿغ حتةةةك يعتةةةز ٕن  ةةةذا اإل ةةة غ فةةةقس مةةةـ دوفةةةي م افشةةةقخ:

  مٓء مـ ا قارج ظؾقفؿ ؾقجى أن  ضعقا.
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 حؼـًو فدموء ادًؾؿغ ـػعؾتفؿ مع حؽؿً يور؟ مداخؾي:

 .شمـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد» ذا مو أراه أن يؼول  ذا افؽ م حمؾفم  افشقخ:

 ؾنذا  قجؿ اإلكًون يف ظؼر داره ؾوفرشقل ظؾقف افً م ؿد ووةع  ةذا ادٌةدأ

 أكف إن داؾع ؾؼتؾ ادؼتقل يف افـورم وإن ؿتؾ ؾفق صفقدم ؾحؼ افدؾوع أظطل.

أن يؼقفةةقا بةةؿ جيةةى أن مـؼةةودوا فـةةو  عةةد أن إؿومةةي دوفةةي  ةةدديم  مداخؾةةي:

 يعروقن ظؾقفؿ.

  ؾ اكتفقً مـ ادًلفي إوػ؟ افشقخ:

 كعؿ يو صقخ. مداخؾي:

شةٌي أؿةقل وةع كؼطةي حديثقةي مو ؾفؿً مـؽ أكـو اكتفقـوم أكةو هبةذه ادـو افشقخ:

 وأطـؽ مو معرؾفوم ؾخذ و ظذ ادور.

ـةةون مةةـ ظةةودة ادحةةدثغ إذا كًةةخقا ـتو ةةًو مةةـ ـتةةى احلةةديٌ  وفًةةـد وادةةتـ 

يضةعقن دايةرة صةغرة يف ةخةر ـةؾ حةديٌ إػ أن يـتفةل افـًةخم ؾةنذا اكتفةك ظةةود 

ع كؼطي إػ مؼو ؾي ادـًقخي  وٕصؾم ؾؽؾام مر  حديٌ واكتفك مـف مؼو ؾي وو

يف وشةةط افةةدايرة أن  ةةذه مؼو ؾةةيم وفةةذفؽ أكةةو أريةةد مةةـ إخقاكـةةو أكةةف إذا ـةةون  ـةةوك 

 حةةةةٌ سم جم واكتفةةةةك اعةةةةقاب واؿتـةةةةع افًةةةةمال ويريةةةةد أن يـتؼةةةةؾ يضةةةةع كؼطةةةةي 

 حديثقي وشط دايرة واوحي و قـي.

 ؾنذًا: اكتفقـو مـ ادًلفي إوػ. كعؿ.

 (  00:  01: 05/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603النور /) اهلدى و
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فةةق ظروةةقا ظؾةةقفؿ ظروةةًو  عةةد ؿقةةوم  ةةذه افدوفةةي افتةةل ؾروةةً ظةةذ  مداخؾةةي:

أؾغوكًةةةتون ـومؾةةةيم ؾروةةةً ظةةةذ أؾغوكًةةةتون حؽقمةةةي اح أظؾةةةؿ هبةةةو مشةةةٌق ي ظـةةةد 

ـثةةةر مةةةـ افـةةةوسم ؾروةةةً ظؾةةةقفؿ وؿوفةةةً  ةةةذه احلؽقمةةةي جيةةةى أن مـزفةةةقا ظـةةةد 

 حؽؿـوم موذا يػعؾقن؟

ـوكةً حؽقمةي أوًٓ فقًةً كو عةي مةـ افشةعى وـةام مؼةقل  يـظرون إذا افشقخ:

و ةةةق افقاؿةةةع واح أظؾةةةؿ أ ةةةو ؾروةةةً ظةةةذ افشةةةعى و خوصةةةي أ ةةةؿ يؼقفةةةقن إ ةةةو 

ممؿتيم و ذا يف افقاؿع مـ مؽر إمريؽون وأمثوبؿم  ؿ مـ ؿٌؾ مفدوا وحتةك 

حؽؿةً يةور ـةون يصةدر مـةف  عةض افؽؾةامت أكةف يقاؾةؼ ظةذ احلؽقمةي ادمؿتةيم 

يةةةةد ؾةةةةرض آكتخو ةةةةوتن ٕكةةةةف يظةةةةـ أن إـثريةةةةي افًةةةةوحؼي مةةةةـ افشةةةةعى وأكةةةةف ير

إؾغةةةوين معةةةف ؾفةةةق وةةةومـ افـجةةةوحم ؾةةة  صةةةؽ أن كظةةةوم آكتخو ةةةوت فةةةقس كظومةةةًو 

 إش مقًو أ دًا.

ؾةةةةودفؿ أن حؽقمةةةةي أوًٓ مػرووةةةةي ؾروةةةةًو و ةةةةل ممؿتةةةةيم ؾةةةةنذا ـةةةةون افـخٌةةةةي 

ظةةذ مةةو ظـةةد ؿ مةةـ  ادؿتةةوزة مةةـ افشةةعى إؾغةةوين أظـةةل هبةةؿ افعؾةةامء وافػؼفةةوء

ظؾةةؿ وؾؼةةف ٓ يةةرون آشتًةة م بةةذه احلؽقمةةي ادػرووةةيم وـوكةةً افؼةةقة إـةةز 

معفؿ مو يـٌغل أن يًتًؾؿقام أمو إذا ـون شقؼع...  غ أمريـم ؾحقـئذ جيةد رأي 

 جديد و ق يف شٌقؾ حؼـ افدموءم تحوؾظقن ظؾقفو.

 ...... حتك أ ؿ يقؿعقن ـثرًا مـ ادًؾؿغ يف حرةمداخؾي:

  ؿخططو ؿ. افشقخ:

 يدرشق و دراشي مومي حتك ادًؾؿ يؼع يف حرة. مداخؾي:

 ـل ؿ مفقئغ بذا إمر. مداخؾي:
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ويؼةةةةـقن ؾقفةةةةو ظؾةةةةامءم ويؼةةةةـقن ؾقفةةةةو ؽةةةةر افعؾةةةةامءم ويؼًةةةةؿقا  مداخؾةةةةي:

 افـوس.

 ...مداخؾي:

 فذفؽ جيى أن... حتك... مو.. افصػقف و... مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ( 00:  07: 08/ 603لنور /) اهلدى وا

 (  00:  02: 54/ 603) اهلدى والنور /

 وفـًٌي فؾؿًوظدات إمريؽقةي ظةز ادراحةؾ افطقيؾةي  ةؾ مةرون أن  مداخؾي:

ن ي ـةةوك حز ةةًو مةةـ إحةةزاب افًقوشةةةقي إؾغوكقةة م شةةقاء ـةةون مًةةةؾقحًو أو   متؿةةق 

ه ادًةةةوظدات اقيـةةةًو  ةةةوٕمقال مةةةـ ؿٌةةةؾ احلؽقمةةةي إمريؽقةةةيم شةةةقاء ـوكةةةً  ةةةذ

مٌةةةوذةم أي أن إحةةةزاب افًقوشةةةقي ـةةةون بةةةو ارمٌوضةةةوت وظ ؿةةةوت مةةةع أمريؽةةةو 

مٌةةةةةةةوذةم أم ـوكةةةةةةةً  ةةةةةةةذه افع ؿةةةةةةةوت ظةةةةةةةـ ضريةةةةةةةؼ وشةةةةةةةقط أٓ و ةةةةةةةق احلؽقمةةةةةةةي 

افٌوـًةةتوكقيم أٓ مةةرون أن إحةةزاب اعفوديةةي إؾغوكقةةي ظةةز مراحةةؾ اعفةةود بةةو 

قع... أمريؽةو مقطةػ امصوٓت وظ ؿوت مةع أمريؽةوم وجةوء افقؿةً افةذي كًةتط

 ذه ادًوظدات فػرض احلؽقمي افتةل مريةدم ؾفةؾ مةرون أن اعفةود إؾغةوين.. 

أفقًةةةً  ةةةذه ثغةةةرة مةةةـ افثغةةةرات افتةةةل وؿةةةع ؾقفةةةو اعفةةةود إؾغةةةوين ظةةةز مراحةةةؾ 

 توريخ افطقيؾ أر عي ظؼ شـي مـ اعفود؟اف

قل  ةةق افةةرأي  ةةورك اح ؾقةةؽم فؽةةـ فةةقس ظـةةدكو مةةو تحؿؾـةةو ظةةذ أن كؼةة افشةةقخ:

 ةةل ؿ ـةةوكقا متةةقاضئغم وـةةوكقا متعةةووكغ ظةةذ مًةةتؼٌؾ نيطةةط مةةـ إمةةريؽقغ 

 بمٓء ادجو ديـم مو كًتطقع أن كؼقل  ذا...
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 ...مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 إحزاب اقعًو ٓ كًتطقع أن.. مداخؾي:

ٓ كًتطقعم  ؽـ يؽقن ؾرد يتٌـةك مثةؾ  ةذا افتعةوون إمريؽةل هًا  افشقخ:

يقجد يف ـؾ افٌ د افعر قيم  ةؾ واإلشة مقي اقعةًوم ثةؿ ؿةد  ةدا   ؽـ  ذام ـام

ؾةةقام  عةةد مةةو يشةةٌف افتكةةتحوت مةةـ أ ةةؿ ـةةوكقا يؼٌؾةةقن إشةةؾحي افتةةل مةةلمقفؿ مةةـ 

ؿٌؾ أمريؽوم وفق  طريؼي افؾػ وافدوران افتل أذت إفقفوم فؽـ  ذا ٓ كًتطقع 

افةةذي مريةةده أمريؽةةو أن كعتةةزه اةةوفما امػوؿةةًو مةةـفؿ مةةع أمريؽةةو فؾقصةةقل فؾفةةدف 

 وٓشتعامر افذي  دأت مػروف ظذ افدول افعر قي واإلشة مقيم  ةؾ ور ةام دول 

 أخرى ـام رأيـو ظوؿٌي افشققظقي يف روشقو.

ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةول كحةةةةـ جيةةةةى أن كةةةةدظق اح مٌةةةةورك ومعةةةةوػ أن يؽػـةةةةو ذ ؾةةةةتـ 

يم افؽػةةةور افةةةذيـ ٓ يريةةةدون يف أي  ؾةةةد إشةةة مل أن مؼةةةقم ؿويؿةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿ

وأن يصؾت ر ـةو ظةز وجةؾ ادًةؾؿغ اقعةًو يف ـةؾ  ة د اإلشة من ٕكةف احلؼقؼةي 

إن   مؼةةةةةؿ افدوفةةةةةي ادًةةةةةؾؿي ـةةةةةام ـةةةةةون ادػةةةةةروض مةةةةةـ ؿٌةةةةةؾ يف اعفةةةةةود أو يف 

إؾغةةونم ؾودًةةموفقي ٓ مؼةةع ؾؼةةط ظةةذ ادجو ةةديـ إؾغةةوكقغ أو ظةةذ افشةةعى 

ًةةعقديي أو يف مـطؼةةي إؾغةةوينم  ةةؾ مشةةؿؾ ظومةةي ادًةةؾؿغ شةةقاء كحةةـ  ـةةو أو اف

 ؾقفو مًؾؿقن.

 ( 00:  09: 57/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603) اهلدى والنور /

ر ام  ـوفؽ  عض ادةمذات افتةل مؽةقن ؿقيةي آشةتدٓل ظةذ أن  مداخؾي:

وافثوفةةٌ  ةةذا   عةةض افتـظةةقامت اعفوديةةي مثةةؾ صةةٌغي اح  ةةددي وحمؿةةد كٌةةلم
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ل كًةةتدل أن  ةةمٓء يـػةةذوا ادخططةةوت إمريؽقةةي إحةةزاب افث ثةةي مصةةٌت فؽةة

ظةةةةذ مًةةةةتقى احلؾةةةةقل افًقوشةةةةقي افتةةةةل ـوكةةةةً مطروحةةةةي مةةةةـ ؿٌةةةةؾم ؾؿةةةةث ً مةةةةـ 

افطروحوت افًقوشقي افتل ضرحً ظز  قئي إمؿ ادتحدة ـوكً إرجوع ادؾؽ 

طةةو ر صةةوهم ومةةـ افةةذيـ أيةةدوا  ةةذا افطةةرح ؿةةقة اح  ةةدديم وحمؿةةد كٌةةلم ؾفةةذا 

ات مـػقذيي فؾؿخططوت إمريؽقي يف اعفود إؾغوين وؽةر يدل ظذ أ ؿ أدو

ذفةةؽ مةةـ ادخططةةوت إخةةرىم  وإلوةةوؾي إػ أن ادفـةةدس حؽؿةةً يةةور ظةةذ 

صةةػحوت اعرايةةد افٌوـًةةتوكقي ـةةون يةةتفؿ صةةٌغي اح  ةةددي ساحةةي  لكةةف ظؿقةةؾ 

ٕمريؽو أيةوم آكؼة ب افةذي حصةؾ مةـ وزيةر افةدؾوع ظـةدمو ـةون  قةـفؿ حتةوفػ 

ؽؿةةةةً يةةةةورم ؾحؽؿةةةةً يةةةةور ا ةةةةؿ صةةةةٌغي اح  ةةةةددي  وفعامفةةةةي ٕمريؽةةةةو و ةةةةغ ح

ساحيم وكؼ  ذا ظذ اعرايد افٌوـًتوكقيم وصٌغي اح  ددي ا ؿ حؽؿةً 

يةةور  وفتحةةوفػ مةةع ادـشةةؼغ مةةـ افشةةققظقغم ؾةةلٓ يصةةؾت مثةةؾ  ةةذا  وٓشةةتدٓل 

ظةةةذ أن بةةةؿ رء مةةةـ افتقاضةةةم ورء مةةةـ افتعومةةةؾ معةةةف جفةةةوت ؽر قةةةي ومـفةةةو 

 أمريؽو ظذ شٌقؾ ادثول؟

 ورك اح ؾقؽ  ةذا  ةق افظةو رم وؿةد أذت أكةو ةكػةًو أكةف فةقس  عقةدًا أن  افشقخ:

يؽةةةقن  عضةةةفؿ متامفئةةةغم فؽةةةـ مةةةو كًةةةتطقع أن كؼةةةقل ظةةةـ افػئةةةوت إخةةةرى مةةةـ 

 ادجو ديـم كًلل اح ظز وجؾ أن مؽقن افعوؿٌي فؾؿًؾؿغ.

 ( 00:  13: 45/ 603) اهلدى والنور /

 (  00:  02: 54/ 603والنور / ) اهلدى

أكةةتؿ أذمةةؿ ؿٌةةؾ ؿؾقةةؾ إػ إمةةقال افتةةل جةةوءت فؾجفةةودم أن ـثةةر  مداخؾةةي:

مةةةةـ افـةةةةوس جيؿعةةةةقن وظـةةةةد ؿ أمةةةةقال  و ةةةةديـ اعةةةةً  وشةةةةؿ ادجو ةةةةديـ 

إؾغةةةونم أن ؾجةةةلة شةةةؼطً ـةةةام معةةةرف افدوفةةةيم وؿومةةةً افػتـةةةي ؾةةةومتـعقا ظةةةـ 
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وكؼةةةةةقل مةةةةةث ً إلخقاكـةةةةةو يف ـةةةةةقكر  مًةةةةةوظد ؿم  ةةةةةؾ ٓ  ةةةةةد أن كرشةةةةةؾفو ٕـةةةةةز ؿ

ومةةةـفجفؿ ومةةةو يتقؿةةةع ظؾةةةقفؿ مةةةـ ذ أو يةةةد ر بةةةؿ مةةةـ ذ أو مكةةةف عفةةةوت 

 أخرى يف أرمريو أو ؽر و أو مكف يف ادصورف افعومي؟ 

ؿؾةً مكةف فؽةؾ ادجو ةديـ يف ـةؾ  ة د افةدكقو افةذيـ ظةذ إؿةؾ  افشقخ:

ومةةةع  ةةةذه احلؽقمةةةي فةةةقس يظةةةـ  ةةةل ؿ بةةةؿ وةةةؾع يف آمػةةةوق مةةةع إمريؽةةةونم 

 ادمؿتي.

إذا ؿومةةةةةةً  ةةةةةةذه افدوفةةةةةةي شةةةةةةققجد  عةةةةةةض ادخؾصةةةةةةغ يف داخةةةةةةؾ  مداخؾةةةةةةي:

أؾغوكًتونم وشقؼقؿقن  عض ادعو د واددارس افتل معؾؿ مـفٍ افًؾػ شقاء 

ـةةةةام ؿؾـةةةةو إخقاكـةةةةو يف ـةةةةقكر أو ؽةةةةر ؿم ؿةةةةد يقجةةةةد أؾةةةةراد ـةةةةام  ةةةةق معةةةةروف مةةةةـ 

ذه إمةةقال بةةؿ ومعتةةز ادجو ةةديـم... أن ـؾفةةؿ يف ــةةرم ؾفةةؾ جيةةقز سف  ةة

  و سف يف اعفودم أو ٓ  د مـ سؾفو فؾجفود افذي  ق ؿويؿ.. 

 يكف إػ إوػ اشتحؼوؿًو. افشقخ:

مةةرة أخةةرى  عةةض افةةذيـ مزظةةقا فؾجفةةود وـةةوكقا يتزظةةقن يؼصةةدون  مداخؾةةي:

ؾقةةف اعفةةود وافػؼةةراء مةةـ ادجو ةةديـم ـثةةر مةةـ إخقاكـةةو إؾغةةون افةةذيـ رجعةةقا 

   د ؿ وديور ؿ ؾؼراءم أٓ يعتةز  ةذا مةـ أثةر اعفةود وسف إمةقال أن إػ

 بؿ حؼ بؿ؟

  ذ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

 اح يػتت ظؾقؽ يو صقخ.. مداخؾي:
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 ( 00:  15: 30/ 603) اهلدى والنور /

تؿ مو ؿقفؽؿ يف ادفـدس حؽؿً يورم مؼققؿؽؿ فف حًى مةو شةؿع مداخؾي:

 وكؼؾ إفقؽؿ؟

أكةو أظتؼةد أكةف رجةؾ إشةة مل وؿويةد وفةقس  عةو م وـةون حريصةًو ظةةذ  افشةقخ:

إجةةراء اكتخو ةةوت ويٌةةدو أكةةف ـةةون يرمةةل مةةـ ورايفةةو أن يصةةٌت  ةةق ريةةقس افدوفةةيم 

وؿةد ـةون جةرى  قــةو و ةةغ أحةد أمٌوظةف يف  ةذه افغرؾةةي  وفةذات مًةوؤل حةقل ؾتـةةي 

ادقمةةل إفقةةف وافةةذي ــةةو كتحةةدث  ؿتةةؾ اقةةؾ افةةرنيـ رنيةةف احم وـةةون افشةةخص

معةةفم ـةةون يةةداؾع دؾوظةةًو حةةورًا ظةةـ حؽؿةةً يةةورم وأكةةف فةةقس فةةف يةةد مطؾؼةةًو يف ؾتـةةي 

ـةةقكر افتةةل ـةةون مـفةةو ؿتةةؾ  ةةذا افشةةقخ افػووةةؾ ورأي اوظةةي افؼةةرةن وافًةةـي يف 

مؾةةؽ ادـطؼةةي ادعروؾةةي  ؽةةقكرم ؾؼؾـةةو وضؾٌـةةو مةةـ إخ ادشةةور إفقةةف  عةةد ملـقةةده 

مةةـ مؾةةؽ افػتـةةي أكةةف جيةةى ظؾقةةف فتطؿةةغ افعةةو  اإلشةة مل أن  تزيةةي حؽؿةةً يةةور 

يعؾـ  لوشع دايرة مـ وشويؾ اإلظ ن  لكف  ريء مـ  ذا أوًٓم ثؿ  ق يـؽر أصةد 

اإلكؽةةور ظةةذ افةةذيـ ـةةوكقا شةةًٌٌو فؼتةةؾ افشةةقخ اقةةؾ افةةرنيـم وثـقةةً  طؾةةى ثةةون 

ؿومةً دوفةي أٓ و ق أن يعؾـ ظذ افعو  اإلش مل فقؽقن معةف يف جفةودهن ؾةنذا 

اإلشةةةة م يف ـو ةةةةؾ وؿؾـةةةةو ظًةةةةك أن يؽةةةةقن ذفةةةةؽ ؿريٌةةةةًوم أن يعؾةةةةـ مـةةةةذ أن أكةةةةف 

شقجعؾ افدوفةي مؼةقم ظةذ أشةوس افؽتةوب وافًةـي وفةقس ظةذ أشةوس ادةذ ى 

 احلـػل افذي  ق يتؿذ ى  ف ـلـثريي ظؾامء أؾغوكًتون.

ؾ تةؿؾجوءين اعقاب  وفـًةٌي فئمةر إول أكةف يتةزأ ويـؽةر أصةد اإلكؽةور ؾتـةي 

اقةةةؾ افةةةرنيـم أمةةةو ؾةةةقام يتعؾةةةؼ  ؿقوةةةقع إؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿي ظةةةذ أشةةةوس 

افؽتوب وافًـيم ؾؾؿ يتعرض فؾجقاب مٌوذة ظـ  ذا افطؾةى أوًٓم ثةؿ معةرض 

فؾةةةدؾوع ظةةةـ ادذ ٌقةةةي ثوكقةةةًو  وفشـشةةةـي افتةةةل كًةةةؿعفو مةةةـ ـثةةةر ادؼؾةةةديـ وافةةةذيـ 
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ذوا إٓ مةةـ افؽتةةوب يةةداؾعقن ظةةـ مؼؾقةةد ؿ دةةذا ٌفؿم أن  ةةذه ادةةذا ى مةةو أخةة

 وافًـيم وذـركو  ؽؾؿي إيؿي إذا صت احلديٌ ؾفق مذ ٌل.

ؾةةةـحـ كعؾةةةؿ أن إيؿةةةي يف وادم وأن افتةةةو عغ أو ادؼؾةةةديـ بةةةؿ يف واد ةخةةةرم 

ؾوٕيؿي كصحقا إمٌوع أن يؽقكقا مٌعًو فؾؽتوب وافًـي وفةقس ٕصةخوص إيؿةي 

معةةفم فؽةةـ فًةةـو معةةف يف وظؾؿفةةؿ ا ةةوص هبةةؿم ؾةةنذ داؾةةع  ةةق ظةةـ إيؿةةي ؾةةـحـ 

افتزام افتديـ وافتؿذ ى يف مذ ى واحد مـ ادذا ى ـؾفوم ؾشعرت  لكف حود 

ساحي ظةـ اإلجو ةي  تحؼقةؼ افطؾةى افةذي يـشةده ـةؾ مًةؾؿ يعةقش ظةذ  صةرة 

 مـ ديـفم  ذا حود حقدة واوحي جدًا.

وثوكقةةًو: داؾةةع ظةةـ اًةةؽفؿ  ودةةذ ى و  يدكةةدن حةةقل وجةةقب مةةوذا جيةةى 

أؾغوكًةةةتون مةةةـ أن يعةةةقدوا  ؿةةةذ ٌفؿ إػ مةةةو دظةةةوه إفقةةةف إمةةةومفؿ مةةةـ  ظةةةذ ظؾةةةامء

 آؿتٌوس فؾؽتوب وافًـيم واعقاب ظـدي مقجقد أرشؾ  طريؼي افػوـس.

ظةةةذ ـةةةؾ حةةةول ؿؾةةةً أكةةةو فةةةئخ افةةةذي كشةةةر إفقةةةفم فةةةئـ مؼةةةقم دوفةةةي إؾغةةةوكقغ 

 ادًؾؿغ ادذ ٌقغ  لؾغوكًتون ٓ صؽ أكف و ةذا رأيةل ا ةوصم أكةف خةر  ؽثةر

مةـ دوفةي افشةةققظقغم ثةؿ ؾةةقام  عةد يؿؽةةـ إذا ر ـةو ظةةز وجةؾ  ةةدا ؿ ٓمٌةوع احلةةؼ 

 ةةو اختؾةةػ ؾقةةف افـةةوسم  ؽةةـ أن  طةةقا خطةةقة أخةةرى يف شةةٌقؾ حتؼقةةؼ إؿومةةي 

 افدوفي ادًؾؿي افؼويؿي ظذ افؽتوب وافًـي.

ؿؾـةةةو بةةةؿ  ؽةةةذام وإن صةةةوء اح يؽةةةقن ؾةةةتت ـو ةةةؾم فؽةةةـ مةةةع إشةةةػ جةةةوءت 

 دو ــو كٌغ مـ افصز ظذ  ذا اعفود افطقيؾ إمد.ادػوجفت خ ؾًو 

 (  00:  17: 33/ 603) اهلدى والنور /
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 تكفري بعض اجلىاعات  

 يف أفػاٌطتاُ

 عةةةض افعةةةرب افةةةذيـ يـتؿةةةقن إػ افةةةدظقة افًةةةؾػقي وافةةةذي صةةةورـقا  مداخؾةةةي:

رون إحةزاب إخةرى مثةؾ احلةزب ػ ة ؽَ  عض افقء يف افؼتول ود أظداء اح يُ 

ش مل أو آحتود أو ) يقكس خةوفص ( ؾةامذا ردك ظؾةقفؿ مةـ كوحقةي افتؽػةر اإل

 أو افتشؽقؽ يف ظؼقد ؿ؟

كحـ كػتل داياًم أكف ٓ جيقز ؾقام كػفؿ مـ ذع اح ظز وجؾ افتؽػر  افشقخ:

 ةةةوفؽقمم يعـةةةل:  ةةةوعؿع دون اققةةةز  ةةةذا مةةةـ  ةةةذام وكةةةرى مةةةـ ا طةةةر افؽٌةةةر أن 

ةة ؽَ كُ  فتةةل ؿةةد يؽةةقن ؾقفةةو مةةـ إخقاكـةةو افًةةؾػقغ مثةةؾ اقةةؾ ر اد يةةغ ادًةةؾؿي اػ 

افرنيـ مث ًم ؾجؿقؾ افرنيـ ـون يف مؾؽ ادـطؼي افتل  ؽـر و ذا ٓ يـػل أن 

يؽةةةقن يف ـو ةةةؾ ظوصةةةؿي أؾغوكًةةةتون ؾضةةة ً ظةةةـ افةةةٌ د إخةةةرى أن يؽةةةقن أكةةةوس 

ن احلةةةةزب افػةةةة ين  ةةةةق إظةةةةذ مةةةةـفٍ افؽتةةةةوب وافًةةةةـي ؾؽقةةةةػ جيةةةةقز أن كؼةةةةقل: 

ر أو مةةةث ً متعصةةةى فؾؿةةةذ ى دون افؽتةةةوب وافًةةةـيم ٓ جيةةةقز أن مؼةةةك أو ـةةةوؾ

ُتْؿ ﴿كؼقل  ذا افؽ م ادطؾؼ افعوم أ دًان ٕن افعدل ـام ؿول معةوػ:  َوإَِذا َحَؽؿْة

ُؽُؿقا  ِوْفَعْدلِ  ن اإلخقان إؾ  جيقز مث ً أن كؼقل:  [11]النساء:﴾َ ْغَ افـ وِس َأْن حَتْ

ي.. حزب افتحريةر وةد افةدظقة افًةؾػقيم ٓم ادًؾؿغ ـؾفؿ ود افدظقة افًؾػق

كحةةةةـ كعةةةةرف أصخوصةةةةًو ـثةةةةريـ مةةةةـ  ةةةةمٓء و ةةةةمٓء ظؼقةةةةد ؿ ظؼقةةةةدة افًةةةةؾػ 

افصةةوفت فؽةةـ بةةؿ مةةـفٍ يف افةةدظقة ويف افقصةةقل إػ احلؽةةؿ  وفؼةةع  تؾةةػ 

ظةـ مـفجـةو وٓ كريةد ذفةؽ آخةت ف مةـفؿ ظـةو وفؽةـ أيضةًو كؼةقل: ٓ جيةةقز أن 

 مفو وصؿقبو.كطؾؼ  ذه افؽؾامت ظذ ظؿق

 ( 00:  45:  47/ 520) اهلدى والنور/
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 ري الوازدة ففتٍة التك 

 وَ أفػاٌطتاُ

إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  مداخؾةةةي:

أكػًةةـو وشةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾةة  مضةةؾ فةةفم ومةةـ يضةةؾؾ ؾةة   ةةودي فةةفم 

 ؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذي

 أمو  عد:

ؽثةةةر ؾقفةةةو اعامظةةةوتم ؾةةة   ػةةةك ظؾةةةقؽؿ يةةةو صةةةقخ افًةةةوحي إؾغوكقةةةي افتةةةل م

افضةوفي افتةةل اشةتطوظً وفئشةةػ أن مٌةٌ أؾؽور ةو ا ورجةةي ظةـ مةةـفٍ  وافػةرق

افًةةؾػ افصةةوفت يف صةةٌو ـو افًةةؾػل افةةذي ـةةون جيو ةةد يف أؾغوكًةةتونم ومةةـ  ةةذه 

ظقنم د  ؽةةةوم وإحقةةةوء افًةةةــ ادفجةةةقرة ـوٓؽتقةةةوٓت ـةةةام َيةةة إؾؽةةةور مؽػةةةر احل

وأن و عةةةد رجةةةقع افشةةةٌوب افًةةةؾػل إػ   د ةةةؿ ؿةةةومقا  ٌةةةٌ وكؼةةة  ةةةذه أراء 

وافشةةٌف ظـةةدكوم وظؾؿـةةو يةةو صةةقخ أكةةف ؿةةد حصةةؾ  قةةـؽؿ و ةةغ إحةةدى اإلخةةقان ؿٌةةؾ 

ذضةةةةي مًةةةةجقؾفو ؽةةةةر ظةةةةدة شةةةةـغ مـوؿشةةةةي ضقيؾةةةةي يف مًةةةةلفي افتؽػةةةةرم و ةةةةذه إ

 م فذا كقد مـ ؾضقؾتؽؿ افٌقون يف  ذه ادًلفيم وجزاـؿ اح خر.واوت

إن احلؿةةةةد ح كحؿةةةةده وكًةةةةتعقـف وكًةةةةتغػرهم وكعةةةةقذ  ةةةةوح مةةةةـ ذور  افشةةةةقخ:

أكػًةةـو ومةةـ شةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾةة  مضةةؾ فةةفم ومةةـ يضةةؾؾ ؾةة   ةةودي 

ظٌةةةةةده  فةةةةةفم وأصةةةةةفد أن ٓ إفةةةةةف إٓ اح وحةةةةةده ٓ ذيةةةةةؽ فةةةةةفم وأصةةةةةفد أن حمؿةةةةةداً 

 ورشقفف.
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 أمو  عد:

ةةة يف احلؼقؼةةي أن مًةةةلفي افتؽػةةةر فةةةقس ؾؼةةةط فؾحُ  ومم  ةةةؾ وفؾؿحؽةةةقمغ أيضةةةًو ؽ 

ي مةةةةـ افػةةةةرق اإلشةةةة مقي افؼديؿةةةةي و ةةةةل ادعروؾةةةةي َؿةةةة رْ  ةةةةل ؾتـةةةةي ؿديؿةةةةي مٌـتفةةةةو ؾِ 

ٓ  ة ةةو قارجم وا ةةقارج ضقايةةػ مةةذـقرة يف ـتةةى افػةةرق ومـفةةو ؾرؿةةي مقجةةقد

م و ةةةمٓء اإل ووةةةقي ـةةةوكقا إػ ظفةةةد ؿريةةةى مةةةزال أن  وشةةةؿ ةخةةةر و ةةةق اإل ووةةةقي

مـطةةقيـ ظةةذ أكػًةةفؿم فةةقس بةةؿ أي كشةةوط دظةةقي ـةةام يؼةةول افقةةقمم فؽةةـ مـةةذ 

 ضةةع شةةـغ  ةةدؤوا يـشةةطقن ويـؼةةون  عةةض افرشةةويؾ و عةةض افعؼويةةد افتةةل  ةةل 

ظةغ ظؼويةةد ا ةقارج افؼةةدامك إٓ أ ةؿ يتًةةسون ويتشةقعقن  خصةةؾي مةـ خصةةول 

ؿ يؼقفقن كحـ فًـو  و قارجم وأكتؿ معؾؿةقن اقعةًو افشقعي أٓ و ل افتؼقّيم ؾف

 مةةـ حؼةةويؼ ادًةةؿقوت إض ؿةةًوم و ةةمٓء يؾتؼةةقن يف اؾةةي مةةو ر  َغةة أن آشةةؿ ٓ يُ 

يؾتؼقن مةع ا ةقارج مؽػةر أصةحوب افؽٌةويرم أن يقجةد يف  عةض اعامظةوت 

افةةةذيـ يؾتؼةةةقن مةةةع دظةةةقة احلةةةؼ يف امٌةةةوع افؽتةةةوب وافًةةةـيم وفؽةةةـفؿ مةةةع إشةةةػ 

يد يؼعةةةةقن يف ا ةةةةروج ظةةةةـ افؽتةةةةوب وافًةةةةـي مةةةةـ جديةةةةد و وشةةةةؿ افؽتةةةةوب افشةةةةد

وافًـيم وافًٌى يف ذفؽ يعقد إػ أمريـ اثـغ يف ؾفؿةل وكؼةديم أحةدمهو  ةق 

مفؿ جدًا أ ؿ   يتػؼقا  ف يف افديـم وإمر أخر و قؼ  ػَ ي افتَ ؾ  وحوفي افعؾؿ وؿِ 

افصةحقحي افتةل يعتةز   وفؼقاظد افؼظقي وافتل  ل مةـ أشةس افةدظقة اإلشة مقي

ـةةةؾ مةةةـ خةةةرج ظـفةةةو مةةةـ مؾةةةؽ افػةةةرق ادـحرؾةةةي ظةةةـ اعامظةةةي افتةةةل أثـةةةك ظؾقفةةةو 

يف ؽر مو حةديٌم  ةؾ وافتةل ذـر ةو ر ـةو ظةز وجةؾ دفةق ً واوةحًو  ¢رشقل اح 

  قـًو ظذ أن مـ خرج ظـفو ؾقؽقن ؿد صوق اح ورشقفف.

ـْ ُيَشوِؿِؼ ﴿أظـل  ذفؽ ؿقفف ظز وجؾ:  ُشقَل  َوَم َ َفُف اْبَُدى افر  ـْ َ ْعِد َمو َمٌَغ  ِم

وَءْت  ـ َؿ َوَشةةةةةةةةة ِف َجَفةةةةةةةةة
ؾِ و َمةةةةةةةةةَقػ  َوُكْصةةةةةةةةة ِف َمةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ُةةةةةةةةةْمِمـَِغ ُكَقف  ٌِقِؾ ادْ ْرَ َشةةةةةةةةة ْع َؽةةةةةةةةة

َوَيت ٌِةةةةةةةةة
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ًرا . اح ظةةز وجةةؾ  ةةلمر واوةةت جةةدًا ظـةةد أ ةةؾ افعؾةةؿ   يؼتكةة [221]النسززاء:﴾َمِصةة

 فةةف ابةةدى كقفةةف مةةو ظةةذ ؿقفةةف ظةةز وجةةؾ: ومةةـ يشةةوؿؼ افرشةةقل مةةـ  عةةد مةةو مٌةةغ

مةةةةةقػم   يؼةةةةةؾ  ؽةةةةةذا وإكةةةةةام أوةةةةةوف إػ مشةةةةةوؿؼي افرشةةةةةقل امٌةةةةةوع ؽةةةةةر شةةةةةٌقؾ 

وِؿِؼ ﴿ادةةممـغم ؾؼةةول ظةةز وجةةؾ:  ـْ ُيَشةة ُف اْبُةةَدى  َوَمةة َ َفةة و َمٌَةةغ  ِد َمةة ـْ َ ْعةة
قَل ِمةة ُشةة افر 

ـ   ِف َجَفةةةةةةةةة
ؾِ و َمةةةةةةةةةَقػ  َوُكْصةةةةةةةةة ِف َمةةةةةةةةة ةةةةةةةةة ُةةةةةةةةةْمِمـَِغ ُكَقف  ٌِقِؾ ادْ ْرَ َشةةةةةةةةة ْع َؽةةةةةةةةة

وَءْت َوَيت ٌِةةةةةةةةة َؿ َوَشةةةةةةةةة

 .[221]النساء:﴾َمِصًرا

إذًا: امٌةةوع شةةٌقؾ ادةةممـغ وظةةدم امٌةةوع شةةٌقؾ ادةةممـغ أمةةر  ةةوم جةةدًا إجيو ةةًو 

وشةةؾًٌوم ؾؿةةـ امٌةةع شةةٌقؾ ادةةممـغ ؾفةةق افـةةوجل ظـةةد رب افعةةودغم ومةةـ خةةوفػ 

ؿ و ةةةئس ادصةةةرم مةةةـ  ـةةةو وةةةؾً ضقايةةةػ ـثةةةرة ـشةةةٌقؾ ادةةةممـغ ؾحًةةةٌف جفةةة

وحةديثًوم حقةٌ أ ةؿ   يؾتزمةقا شةٌقؾ ادةممـغم وإكةام رـٌةقا وـثرة جدًا ؿةدياًم 

ظؼقبؿم  ؾ امٌعقا أ قاء ؿ يف مػًةر افؽتةوب وافًةـي ثةؿ  ـةقا ظةذ ذفةؽ كتةويٍ 

 ام ـون ظؾقف شؾػـو افصوفت.رة وخطرة جدًا مـ ذفؽ ا روج ظخط

 ةةذه افػؼةةرة مةةـ أيةةي افؽريؿةةي: )ويتٌةةع ؽةةر شةةٌقؾ ادةةممـغ( فؼةةد دفـةةو حقبةةو 

وأـةةةد و ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م ملـقةةةدًا  وفغةةةًو يف ؽةةةر مةةةو حةةةديٌ كٌةةةقي صةةةحقتم 

و ةةةذه إحوديةةةٌ افتةةةل أكةةةو أصةةةر إفقفةةةو أن وشةةةلذـر  عضةةةًو مـفةةةو  ةةةو يًةةةوظدين 

ذاـةةةةةريت فقًةةةةةً  فقفةةةةةي ظـةةةةةد ظومةةةةةي ادًةةةةةؾؿغم ؾضةةةةة ً ظةةةةةـ خوصةةةةةتفؿم فؽةةةةةـ 

فةؿ افؽتةوب ادجفقل ؾقفو  ق أ و مدل ظذ ضورة افتزام شةٌقؾ ادةممـغ يف ؾ

وافًـيم  ذه افـؼطي يًفق ظـفةو ـثةر مةـ ا وصةيم ؾضة ً ظةـ افعومةيم ؾضة ً ظةـ 

  مٓء افذيـ ظرؾقا  جامظي افتؽػر.

 مٓء ؿد يؽقكقا يف ؿرارة كػقشفؿ صوحلغم وؿد يؽقكقن أيضوً نيؾصغم وفؽـ 

 . ذا وحده ؽر ـوف فقؽقن صوحٌف ظـد اح ظز وجؾ مـ افـوجغ ادػؾحغ
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د فؾؿًةةةؾؿ أن جيؿةةةع  ةةةغ أمةةةريـ اثـةةةغم  ةةةغ اإلخةةة ص يف افـقةةةي ح ظةةةز ٓ  ةةة 

م ؾةةة  يؽػةةةل إذًا أن يؽةةةقن ¢وجةةةؾم و ةةةغ حًةةةـ آمٌةةةوع دةةةو ـةةةون ظؾقةةةف افـٌةةةل 

ادًؾؿ نيؾصًو وجودًا ؾقام  ق يف صدده مـ افعؿؾ  وفؽتوب وافًةـيم وافةدظقة 

 شؾقاًم. إفقفامم ؾ   د  وإلووؾي إػ ذفؽ أن يؽقن مـفجف مـفجًو شقيوً 

ؾؿةةةةةـ مؾةةةةةؽ إحوديةةةةةٌ ادعروؾةةةةةي ـةةةةةام أذت ةكػةةةةةًو حةةةةةديٌ افػةةةةةرق افةةةةةث ث 

وافًةةةٌعغم وٓ أحةةةد مةةةـؽؿ إٓ و ةةةق يةةةذـرهم و ةةةق ؿقفةةةف ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م: 

مػرؿةةةةً افقفةةةةقد ظةةةةذ إحةةةةدى وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةيم ومػرؿةةةةً افـصةةةةورى ظةةةةذ اثـتةةةةغ »

ور إٓ وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةيم وشةةةةتػسق أمتةةةةل ظةةةةذ ثةةةة ث وشةةةةٌعغ ؾرؿةةةةي ـؾفةةةةو يف افـةةةة

كجةد أن  شواحدة. ؿوفقا: مـ  ل يو رشقل اح؟! ؿول:  ةل مةو أكةو ظؾقةف وأصةحو 

ٕوفئؽ افةذيـ شةلفقا ظةـ افػرؿةي افـوجقةي يؾتؼةل اومةًو مةع أيةي  ¢جقاب افـٌل 

م ؾودممـقن ادؼصقدون يف [221]النساء:﴾َوَيت ٌِْع َؽْرَ َشٌِقِؾ ادُْْمِمـِغَ ﴿افًو ؼي: 

ْرَ ﴿ ةةؿ إصةةحوب أول مةةو يةةدخؾ يف ظؿةةقم أيةةي:   ةةذه أيةةي افؽريؿةةي ْع َؽةة
َوَيت ٌِةة

ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ   ةةؿ شةةٌقؾ أصةةحوب افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة افًةة مم ؾوفرشةةقل  ﴾َشةة

يف اعقاب ظـ ذاك افًمال ظـ افػرؿةي افـوجقةي مةو  ةل ومةو أوصةوؾفوم ؿةول:  ¢

يف  ةةذا  ¢م   يؽتةةػ افرشةةقل ش ةةل افتةةل مؽةةقن ظةةذ مةةو أكةةو ظؾقةةف وأصةةحو »

وؿد يؽقن ذفؽ ـوؾقًو يف افقاؿع فؾؿًؾؿ افذي  شمو أكو ظؾقف»احلديٌ ظذ ؿقفف: 

يػفؿ حؼًو افؽتوب وافًـيم وفؽـف ظؾقف افص ة افً م ـتحؼقةؼ ظؿةع فؼقفةف ظةز 

قؿٌ ﴿وجةةةؾ يف حؼةةةف:  م ؾؿةةةـ رأؾتةةةف ورنيتةةةف [211]الت:بززز :﴾ ِةةةودُْْمِمـَِغ َرُءوٌف َرِحةةة

ؿ أن ظ مةي افػرؿةي افـوجقةي  ةل افتةل مؽةقن ظةذ  لصحو ف وأمٌوظف أكةف أووةت بة

 مو ـون ظؾقف افرشقل ظؾقف افً م وظذ مو ظؾقف أصحو ف مـ  عده.
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ؾةةةةةنذًا: ٓ جيةةةةةقز فؾؿًةةةةةؾؿ أن يؼتكةةةةة ؾؼةةةةةط يف ؾفؿةةةةةف فؾؽتةةةةةوب وافًةةةةةـي ظةةةةةذ 

افقشةةويؾ افتةةل ٓ  ةةد مـفةةوم مـفةةو مةةث ً معرؾةةي افؾغةةي افعر قةةي وافـوشةةخ وادـًةةقخم 

ـ  ةةذه افؼقاظةةد ابومةةي أن يرجةةع يف ـةةؾ ذفةةؽ إػ مةةو ـةةون وـةةؾ افؼقاظةةدم فؽةةـ مةة

ن ٕ ةةؿ ـةةام معؾؿةةقن مةةـ ـثةةر مةةـ أثةةور ومةةـ شةةر ؿ ¢ظؾقةةف أصةةحوب افـٌةةل 

أ ؿ ـوكقا أخؾةص ح ظةز وجةؾ يف افعٌةودة وأؾؼةف مـةو فؾؽتةوب وافًةـي.. إػ ؽةر 

 ذفؽ مـ ا صول احلؿقدة افذي ـوكقا  ؾؼقا هبو.

يةةةي اومةةةًوم حقةةةٌ أكةةةف أدةةةت ظؾقةةةف افًةةة م يف  ةةةذا  ةةةذا احلةةةديٌ يؾتؼةةةل مةةةع أ

اعقاب أكف ٓ  د مـ افرجقع فقؽقن ادًؾؿ مـ افػرؿي افـوجقي إػ مو ـون ظؾقف 

 .¢أصحوب افرشقل 

يشٌف  ذا احلديٌ اومًو حديٌ ا ؾػةوء افراصةديـ افةذي ذـةر يف افًةــ مةـ 

 ¢ل اح وظظـةةةو رشةةةق»روايةةةي افعر ةةةوض  ةةةـ شةةةوريي ريض اح معةةةوػ ظـةةةف ؿةةةول: 

مقظظي وجؾً مـفو افؼؾقبم وذرؾً مـفةو افعقةقنم ؾؼؾـةو: أوصةـو يةو رشةقل اح. 

ؿةةول: أوصةةقؽؿ  وفًةةؿع وافطوظةةي وإن ويل ظؾةةقؽؿ ظٌةةد حٌقةةم وإكةةف مةةـ يعةةش 

اخت ؾةًو ـثةرام ؾعؾةقؽؿ  ًةتـل وشةـي ا ؾػةوء افراصةديـ ادفةديغ  ىمـؽؿ ؾًةر

 إػ ةخر احلديٌ.  شمـ  عدي..

حلةةديٌ  ةةق ـوفشةةو د مةةـ جقا ةةف ظؾقةةف افًةة م ظةةـ افًةةمال افشةةو د مةةـ  ةةذا ا

افًةةةةو ؼم حقةةةةٌ حةةةةض أمتةةةةف يف أصةةةةخوص أصةةةةحو ف أن يتؿًةةةةؽقا  ًةةةةـتفم ثةةةةؿ   

 .شوشـي ا ؾػوء افراصديـ مـ  عدي»يؼتك ظذ ذفؽ ؿول: 

إذًا: ٓ  ةةد فـةةو مةةـ أن كدكةةدن دايةةاًم وأ ةةدًا إذا أردكةةو أن كػفةةؿ ظؼقةةدمـوم أن كػفةةؿ 

 ؿـةو وشةؾقــوم ٓ  ةد مةـ أن كعةقد إػ شةؾػـو افصةوفت.. ـةؾ ظٌودمـوم أن كػفؿ أخ

  ذه إمقر افتل ٓ  د مـفو فؾؿًؾؿ فقتحؼؼ ؾقف أكف مـ افػرؿي افـوجقي.
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مةةةـ  ـةةةو وةةةؾً ضقايةةةػ ؿديؿةةةي وحديثةةةي حقةةةـام ٓ يؾتػتةةةقن إض ؿةةةًو إػ أيةةةي 

افًةةو ؼي وإػ حةةديٌ افػرؿةةي افـوجقةةيم وإػ حةةديٌ شةةـي ا ؾػةةوء افراصةةديـ مةةـ 

عةةده ظؾقةةف افًةة مم ؾؽةةون أمةةرًا ضٌقعقةةًو جةةدًا أن يـحرؾةةقا ـةةام اكحةةرف مةةـ شةةٌؼفؿ  

ومةـفٍ افًةؾػ افصةوفتم مةـ  ¢مـ ادـحرؾغ ظةـ ـتةوب اح وشةـي رشةقل اح 

  مٓء ا قارج ؿدياًم وحديثًو.

... افتؽػةةر افةةذي ذر ؿركةةف يف  ةةذا افزمةةون أيةةي افتةةل يدكةةدكقن حقبةةو دايةةةاًم 

ؿُ ﴿فف مٌورك ومعةوػ: وأ دًام أٓ و ل ؿق َؽ  ُة
ْؿ  ِةاَم َأكةَزَل اح ُ َؾُلْوَفئِة ـْ َ ْ تَحْؽُة  َومَة

 .[44]المائ:ة:﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

وكعؾةةةؿ اقعةةةًو أن  ةةةذه أيةةةي جةةةوءت يف خواتفةةةو  لفػةةةوظ ث ثةةةيم ؾلوفئةةةؽ  ةةةؿ 

 افؽوؾرونم ؾلوفئؽ  ؿ افظودقنم ؾلوفئؽ  ؿ افػوشؼقن.

ؾلوفئةةؽ  ةةؿ ﴿ افؾػةةظ إول مـفةةو: ؾؿةةـ جفةةؾ افةةذيـ تحتجةةقن هبةةذه أيةةي يف

أ ؿ   يؾؿقا ظذ إؿؾ  ٌعض افـصقص افتل جوء ؾقفو ذـر فػظةي  ﴾افؽوؾرون

افؽػرم ؾلخذوا فػظي افؽػر يف أيي ظذ أ و معـل ا ةروج مةـ افةديـم وأكةف ٓ 

ؾةةرق  ةةغ  ةةذا افةةذي وؿةةع افؽػةةر و ةةغ أوفئةةؽ ادؼةةـغ مةةـ افقفةةقد وافـصةةورى 

رى ا ورجةةةةي ظةةةةـ مؾةةةةي اإلشةةةة مم  قةةةةـام افؽػةةةةر يف فغةةةةي وأصةةةةحوب ادؾةةةةؾ إخةةةة

افؽتةةةوب وافًةةةـي ٓ معـةةةل  ةةةذا افةةةذي  ةةةؿ يدكةةةدكقن حقفةةةف ويًةةةؾطقن  ةةةذا افػفةةةؿ 

ا ةةوض  ظةةذ ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ و ةةؿ  ريئةةقن مةةـ ذاك افتؽػةةر افةةذي يطٌؼقكةةف 

ظةةذ  ةةةمٓء ادًةةؾؿغم صةةةلن فػظةةي افتؽػةةةر مةةةـ حقةةٌ أ ةةةو ٓ مةةدل ظةةةذ معـةةةك 

ة وا ةةروج ظةةـ ادؾةةي صةةلن  ةةذا افؾػةةظ صةةلن افؾػظةةغ أخةةريـ واحةةد و ةةق افةةرد

ؾةةذيـ ذـةةرا يف أيتةةغ إخةةريغ افػوشةةؼغ وافظةةودغم ؾؽةةام أكةةف فةةقس ـةةؾ مةةـ فا
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ر ٓ يعـل أكف ارمد ظـ ديـفم ـذفؽ ٓ يعـل أن ـؾ مـ وصػ  لكف ػوصػ  لكف ـ

 طو  أو ؾوشؼ  لكف مرمد ظـ ديـف.

د  ق افذي يدل ظؾقةف افؾغةي ثةؿ افؼةع افةذي  ذا افتـقع يف معـك افؾػظ افقاح

 ـام  ق معؾقم.جوء  ؾغي افعربم فغي افؼرةن افؽريؿ 

مـ أجؾ ذفؽ ـون مـ افقاجى ظةذ ـةؾ مًةؾؿ مةـ يتصةدى فؾحؽةؿ  ةام أمةر 

اح ظةةةز وجةةةؾم فًةةةً أظـةةةل أن احلؽةةةومم وإكةةةام أظـةةةل أوفئةةةؽ افةةةذيـ يصةةةدرون 

ؽةةقمغم ـةةون مةةـ افقاجةةى إحؽةةوم ظةةذ ادًةةؾؿغ شةةقاء ـةةوكقا حؽومةةًو أو حم

ظةةةةذ  ةةةةمٓء أن يؽقكةةةةقا ظةةةةذ ظؾةةةةؿ  وفؽتةةةةوب وافًةةةةـي ومةةةةـفٍ افًةةةةؾػ افصةةةةوفت 

وافؽتةةةوب ٓ يؿؽةةةـ ؾفؿةةةف وـةةةذفؽ مةةةو وةةةؿ إفقةةةف إٓ  طريةةةؼ معرؾةةةي افؾغةةةي افعر قةةةي 

معرؾي خوصيم وؿد يؽقن إكًون مو فقس ظـده معرؾي ؿقيةي أو مومةي  وفؾغةي افعر قةي 

ي ؿةةد يشةةعر  ةةف يف كػًةةف حقةةـام يعةةقد إػ ؾقًةةوظده يف اشةةتدراك  ةةذا افةةـؼص افةةذ

مةةةـ ؿٌؾةةةف مةةةةـ افعؾةةةامء خوصةةةي إذا ـةةةةوكقا مةةةـ أ ةةةؾ افؼةةةةرون افث ثةةةي ادشةةةفقد بةةةةو 

 و ريةةيم ؾةةوفرجقع إفةةقفؿ حقـئةةذ شةةقؽقن صةةو د فةةف ٓشةةتدراك مةةو ؿةةد يػقمةةف مةةـ 

 ادعرؾي  وفؾغي افعر قي وةداهبو.

ْؿ  ِةةةةةاَم ﴿كعةةةةةقد أن إػ  ةةةةةذه أيةةةةةي:  ُؽةةةةة ـْ َ ْ تَحْ ؿُ  َوَمةةةةة َؽ ُ ةةةةة
 َأكةةةةةَزَل اح ُ َؾُلْوَفئِةةةةة

وؾُِرونَ  ؿُ ﴿م  ةةةؾ افيةةةوري أن يؽةةةقن  ةةةذا افؾػةةةظ: [44]المائززز:ة:﴾اْفَؽةةة َؽ ُ ةةة
 َؾُلْوَفئِةةة

ؿةد يعـةل  ةذام وؿةد يعـةل مةو  يصقصًو ظةـ ادؾةي أنيأكف يعـل ـػرًا  ﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

ؿُ َؾُلْوَفئِةة ﴿دون ذفةةؽم ؾفـةةو افعةةزة يف ؾفةةؿ  ةةذه أيةةيم ؾفةةذه أيةةي افؽريؿةةي:   َؽ ُ ةة

ؿد معـل: أي: ا ورجقن ظـ ادؾيم وؿد معـةل أ ةؿ خرجةقا ظؿؾقةًو  ﴾اْفَؽوؾُِرونَ 

ظةةةـ  عةةةض مةةةو جةةةوءت  ةةةف ادؾةةةي اإلشةةة مقيم يًةةةوظدكو ظةةةذ ذفةةةؽ ؿٌةةةؾ ـةةةؾ رء 

مراةةةةون افؼةةةةرةن أٓ و ةةةةق ظٌةةةةد اح  ةةةةـ ظٌةةةةوس ريض اح معةةةةوػ ظـةةةةفن ٕكةةةةف مةةةةـ 
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ون مةةـ مؾةةؽ افػةةرق افضةةوفي افصةةحو ي افةةذيـ اظةةسف ادًةةؾؿقن اقعةةًو إٓ مةةـ ـةة

ظذ أكف ـةون إمومةًو يف افتػًةر وفةذفؽ شةامه  عةض افًةؾػ مةـ افصةحو ي وفعؾةف 

 ةةةق ظٌةةةد اح  ةةةـ مًةةةعقد  ساةةةون افؼةةةرةنم  ةةةذا اإلمةةةوم يف افتػًةةةر وافصةةةحو  

اعؾقةةؾ ـلكةةف ضةةرق شةةؿعف يقمئةةذ مةةو كًةةؿعف افقةةقم اومةةًو أن  ـةةوك أكوشةةًو يػفؿةةقن 

فتػصةقؾ افةذي أذت إفقةف ةكػةًوم و ةق أكةف ؿةد يؽةقن  ذه أيي ظذ طو ر و دون ا

أحقوكًو ادؼصقد  وفؽوؾريـ ادرمديـ ظـ ديةـفؿم وؿةد يؽةقن فةقس  ةق ادؼصةقد 

فةةةةقس إمةةةةر ـةةةةام »وإكةةةةام  ةةةةق مةةةةو دون ذفةةةةؽم ؾؼةةةةول ا ةةةةـ ظٌةةةةوس ريض اح ظـةةةةف: 

يػفؿةةةةقنم أو ـةةةةام يظـةةةةقنم وإكةةةةام  ةةةةق ـػةةةةر دون ـػةةةةرم وفعؾةةةةف ـةةةةون يعـةةةةل  ةةةةذفؽ 

خرجةةةقا ظةةةذ أمةةةر ادةةةممـغم ثةةةؿ ـةةةون مةةةـ ظقاؿةةةى ذفةةةؽ أ ةةةؿ ا ةةةقارج افةةةذيـ 

شػؽقا دمةوء ادةممـغ وؾعؾةقا ؾةقفؿ مةو   يػعؾةقا  ودؼةـغم ؾؼةول: فةقس إمةر 

ـام ؿوفقا أو ـام طـقام وإكام  ق ـػر دون ـػرم  ذا اعقاب ادختك افقاوت 

ه مةةـ مةةـ مراةةون افؼةةرةن يف مػًةةر  ةةذه أيةةي  ةةق افةةذي ٓ يؿؽةةـ أن يػفةةؿ شةةقا

افـصقص افتل أدحً إفقفو ةكػةًو يف مطؾةع ـؾؿتةل  ةذهم أن ـؾؿةي افؽػةر ذـةرت 

يف ـثر مـ افـصقصم مع ذفؽ مؾؽ افـصقص ٓ يؿؽـ أن مػنة هبةذا افتػًةر 

افذي ؾنةوا  ةف أيةيم أو فػةظ افؽػةر افةذي جةوء يف مؾةؽ افـصةقص ٓ يؿؽةـ أن 

ديٌ ادعةةةروف يف يػنةة  لكةةف يًةةووي ا ةةروج مةةـ ادؾةةيم ؾؿةةـ ذفةةؽ مةةث ً احلةة

افصةةةحقحغ مةةةةـ حةةةديٌ ظٌةةةةد اح  ةةةـ مًةةةةعقد ريض اح معةةةوػ ظـةةةةفم ؿةةةول: ؿةةةةول 

 .ششٌوب ادًؾؿ ؾًقق وؿتوفف ـػر»: ¢رشقل اح 

ؿتوفف ـػرم ظـدي  ق مػــ يف إشؾقب افعر  يف افتعٌرن ٕكف فق ؿةول ؿويةؾ 

صةةةقي شةةٌوب ادًةةؾؿ وؿتوفةةف ؾًةةقق يؽةةقن ـ مةةًو صةةحقحًون ٕن افػًةةؼ  ةةق ادع

و ق ا روج ظـ افطوظيم فؽـ افرشقل ظؾقف افص ة افً م  وظتٌوره أؾصت مـ 
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مةةرى  ةةؾ جيةةقز فـةةو أن  ششةةٌوب ادًةةؾؿ ؾًةةقق وؿتوفةةف ـػةةر»كطةةؼ  وفضةةودم ؿةةول: 

كػن افػؼرة إوػ مـ  ذا احلديٌ شٌوب ادًؾؿ ؾًقق  وفػًؼ ادذـقر يف 

تحؽةةؿ  ةةام أكةةزل اح ؾلوفئةةؽ ومةةـ   »افؾػةةظ افثةةوين أو افثوفةةٌ يف أيةةي افًةةو ؼي: 

كؼةقل: ؿةد يؽةقن افػًةؼ أيضةًو مرادؾةًو  ششٌوب ادًؾؿ ؾًةقق»م وش ؿ افػوشؼقن 

فؾؽػةةر افةةذي  ةةةق  ؿعـةةك ا ةةروج ظةةةـ ادؾةةيم وؿةةد يؽةةةقن افػًةةؼ مرادؾةةًو فؾؽػةةةر 

افةةذي ٓ يعـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم وإكةةام يعـةةل مةةو ؿوفةةف مراةةون افؼةةرةن إكةةف ـػةةر 

د أن افؽػةةةر ؿةةةد يؽةةةقن هبةةةذا ادعـةةةكن ٕن اح ظةةةز دون ـػةةةرم و ةةةذا احلةةةديٌ يمـةةة

ـَ ﴿وجةةةةؾ ذـةةةةر يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿ أيةةةةي ادعروؾةةةةي:  ُةةةةْمِمـَِغ  َوإِْن َضويَِػتَةةةةوِن ِمةةةة ادْ

ل َمٌِْغةةل 
تِةة ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة َذ إُْخةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة

ؾِ اْؿتَتَُؾةةقا َؾَلْصةة

لَء إَِػ أَ  ِر اح َِحت ةةةك َمِػةةة م إذًا: ؿةةةد ذـةةةر  ـةةةو ر ـةةةو ظةةةز وجةةةؾ افػرؿةةةي [1]الحجزززرات:﴾ْمةةة

افٌوؽقةةي افتةةل مؼومةةؾ افػرؿةةي افـوجقةةي افػرؿةةي ادحؼةةي ادممـةةيم ومةةع ذفةةؽ ؾةةام حؽةةؿ 

 .شوؿتوفف ـػر»ظؾقفو  وفؽػر مع أن احلديٌ يؼقل: 

 إذًا: ؿتوفف ـػرم أي: دون ـػر ـام ؿول ا ـ ظٌوس يف مػًر أيي افًو ؼي.

ل ادًؾؿ فؾؿًؾؿ  غل واظتداء وؾًؼ وـػرم وفؽـ  ذا يعـةل أن افؽػةر ؾؼتو

ؿةةد يؽةةقن ـػةةرًا ظؿؾقةةًوم وؿةةد يؽةةقن ـػةةرًا اظتؼوديةةًوم مةةـ  ـةةو جةةوء افتػصةةقؾ افةةدؿقؼ 

افةةذي مةةقػ  قوكةةف وذحةةف اإلمةةوم  حةةؼ صةةقخ اإلشةة م ا ةةـ مقؿقةةي رنيةةف اح  عةةده 

 افدكدكةةي حةةقل مؼًةةقؿ مؾؿقةةذه افٌةةور ا ةةـ افؼةةقؿ اعقزيةةيم حقةةٌ أن بةةؿ افػضةةؾ يف

افؽػر إػ ذفؽ افتؼًقؿ افةذي رؾةع رايتةف مراةون افؼةرةن  تؾةؽ افؽؾؿةي اعومعةي 

ادقجزةم ؾو ـ مقؿقي رنيف اح ومؾؿقةذه وصةوحٌف ا ةـ افؼةقؿ اعقزيةي يػرؿةقن أو 

يدكدكقن داياًم  يورة افتػريؼ  غ افؽػر آظتؼودي وافؽػر افعؿعم وإٓ وؿةع 
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دري يف ؾتـةةي ا ةةروج ظةةـ اوظةةي ادًةةؾؿغ افتةةل وؿةةع ادًةةؾؿ مةةـ حقةةٌ ٓ يةة

 ؾقفو ا قارج ؿدياًمم و عض أذكوهبؿ حديثًو.

ٓ يعـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم وأحوديةةٌ ـثةةرة  شوؿتوفةةف ـػةةر»: ¢ؾةةنذًا: ؿقفةةف 

وـثةةرة جةةدًا فةةق اعفةةو ادتتٌةةع  ةةرج مـفةةو رشةةوفي كوؾعةةي يف احلؼقؼةةي ؾقفةةو حجةةي 

ٔيةةي افًةةو ؼي ويؾتزمةةقن ؾؼةةط مػًةةر و  ةةوفؽػر دامغةةي ٕوفئةةؽ افةةذيـ يؼػةةقن ظـةةد ا

آظتؼةةوديم  قةةـام  ـةةوك افـصةةقص افؽثةةرة وافؽثةةرة جةةدًا افتةةل ؾقفةةو فػظةةي افؽػةةر 

وٓ يعـةةك أ ةةو معـةةل ا ةةروج ظةةـ ادؾةةيم ؾحًةةٌـو أن  ةةذا احلةةديٌن ٕكةةف دفقةةؾ 

ؿوضع ظذ أن ؿتول ادًؾؿ ٕخقف ادًةؾؿ  ةق ـػةر  ؿعـةك افؽػةر افعؿةع وفةقس 

آظتؼوديم ؾنذا ظدكو إػ اوظي افتؽػر وإض ؿفؿ افؽػر ظذ احلؽومم  افؽػر

وظةةةةذ مةةةةةـ يعقشةةةةةقن حتةةةةً رايةةةةةتفؿ و ةةةةةوٕوػ افةةةةذيـ يعقشةةةةةقن حتةةةةةً إمةةةةةر ؿ 

ومةةةةةقطقػفؿم ؾقجفةةةةةي كظةةةةةر ؿ  ةةةةةل افرجةةةةةقع إػ أن  ةةةةةمٓء ارمؽٌةةةةةقا ادعةةةةةو  

ؾؽػةةروا  ةةذفؽم مةةـ اؾةةي إمةةقر افتةةل يةةذـرين هبةةو شةةمال إخ إ ةةرا قؿ افًةةويؾ 

ةكػًو افذي شؿعتف مـ  عض أوفئؽ افذيـ ـوكقا مـ اوظي افتؽػر ثؿ  دا ؿ اح 

ظز وجؾم ؿؾـو بؿ:  و أكتؿ ـػرمؿ  عض احلؽومم ؾام  وفؽؿ مؽػةرون مةث ً أيؿةي 

ادًةةةةوجدم خطٌةةةةوء ادًةةةةوجدم مةةةةمذين ادًةةةةوجدم خدمةةةةي ادًةةةةوجدم مةةةةو  ةةةةوفؽؿ 

 ً أو اعومعةوت؟ ؿةول: مؽػرون أشومذة افعؾؿ افؼةظل يف ادةدارس افثوكقيةي مةث

 اعقاب ٕن  مٓء روقا  حؽؿ  مٓء احلؽوم افذيـ تحؽؿقن  ام أكزل اح.

يةةو اوظةةي  ةةذا افةةرى إن ـةةون رًى ؿؾٌقةةو  ةةوحلؽؿ  غةةر مةةو أكةةزل احم حقـئةةذ 

يـؼؾى افؽػر افعؿع إػ ـػر اظتؼوديم ؾلي حوـؿ تحؽؿ  غر مو أكزل اح و ةق 

اف يةةؼ  تٌـقةةف يف  ةةذا افعكةة وأكةةف ٓ يؾقةةؼ مٌـةةل  يةةرى أن  ةةذا احلؽةةؿ  ةةق احلؽةةؿ

احلؽةةةؿ افؼةةةظل ادـصةةةقص يف افؽتةةةوب وافًةةةـيم ٓ صةةةؽ أن  ةةةذا يؽةةةقن ـػةةةره 
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ـػرًا اظتؼوديًوم وفقس ـػرًا ظؿؾقًوم ومـ ريض  ؿثؾ  ذا احلؽؿ أيضًو ؾقؾحؼ  فم 

ؾةةةلكتؿ أوًٓ ٓ مًةةةتطقعقن أن حتؽؿةةةقا ظةةةذ ـةةةؾ حةةةوـؿ تحؽةةةؿ  ةةةٌعض افؼةةةقاكغ 

ؾ ٕجةوب  ةلن احلؽةؿ هبةذه افؼةقاكغ  ةق ئافؽوؾرة أو  ؽثر مـفو أكةف فةق شةافغر قي 

افةةةةة زم يف افعكةةةةة احلةةةةةوضم وأكةةةةةف ٓ جيةةةةةقز احلؽةةةةةؿ  وإلشةةةةة مم فةةةةةق شةةةةةئؾقا ٓ 

مًتطقعقا أن مؼقفقا  ل ؿ ٓ جيٌققن  لن احلؽؿ  ام أكزل اح افققم ٓ يؾقؼم وإٓ 

حؽةةةقمغ وؾةةةقفؿ افعؾةةةامء صةةةوروا ـػةةةورًا دون صةةةؽ وٓ ريةةةىم ؾةةةنذا كزفـةةةو إػ اد

وؾةةةقفؿ افصةةةوحلقن.. وإػ ةخةةةرهم ـقةةةػ أكةةةتؿ  ةةةرد أن مةةةرو ؿ يعقشةةةقن حتةةةً 

ـػةورم و ةمٓء ٓ أ ةؿ حؽؿ يشةؿؾفؿ ـةام يشةؿؾؽؿ أكةتؿ اومةًوم فؽةـؽؿ معؾـةقن 

يعؾـقن أ ؿ ـػةور  ؿعـةك ادرمةديـم فؽةـفؿ يؼقفةقن إن احلؽةؿ  ةام أكةزل اح  ةق 

ل  ؿجةةةرد افعؿةةةؾ  ةةةذا ٓ يًةةةتؾزم احلؽةةةؿ افقاجةةةىم وأن نيوفػةةةي احلؽةةةؿ افؼةةةظ

 ظذ  ذا افعو   لكف مرمد ظـ ديـف.

ؿ ؽَة مـ اؾةي ادـوؿشةوت افتةل مقوةت خطةل ؿ ووة بؿ ؿؾـةو بةؿ: متةك تُحْ 

ظةةةذ ادًةةةؾؿ افةةةذي يشةةةفد أن ٓ إفةةةف إٓ اح وأن حمؿةةةدًا رشةةةقل اح وؿةةةد يصةةةع 

واحةةدة أو جيةةى أن  ؽةةؿ  لكةةف ارمةةد ظةةـ ديـةةفم يؽػةةل مةةرةتحـثةةرًا أو ؿؾةةق ًم متةةك 

كةةف مرمةةد ظةةـ افةةديـم ـةةوكقا ـةةام يؼةةول ٓ أيعؾةةـ شةةقاء  ؾًةةون حوفةةف أو  ؾًةةون ؿوفةةف 

 تحقؾقن جقا ًو ٓ .. جقاب.

وطر إػ أن أضب بؿ ادثؾ افتويلم أؿقل: ؿوض تحؽؿ  وفؼةعم  ؽةذا لؾ

ظودمف وكظومفم فؽـف يف حؽقمةي واحةدة زفةً  ةف افؼةدمم ؾحؽةؿ  خة ف افؼةعم 

ؼ فؾظو  وحرمف ادظؾقمم  ؾ  ذا حؽؿ  غر مو أكزل اح أم ٓ؟ أي: أظطك احل

 حؽؿ  غر مو أكزل اح.

  ؾ مؼقفقن  لكف ـػر  ؿعـك افؽػر ظـد ؿم ـػر ردة؟ ؿوفقا: ٓ.
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ؿؾـةةةةو:  ؟ و ةةةةق خةةةةوفػ حؽةةةةؿ افؼةةةةع. ؿةةةةول: ٕن  ةةةةذا صةةةةدر مـةةةةف ذفةةةةؽ مةةةةرة 

فؽةـ خةوفػ ؾقةف واحدة. ؿؾـو: حًـًوم صدر كػس احلؽؿ مرة ثوكقي أو حؽةؿ ةخةر 

افؼةةةع أيضةةةًو؟ ؾفةةةؾ ـػةةةر؟ أخةةةذت أـةةةرر ظؾةةةقفؿ ثةةة ث مةةةرات أر ةةةع مةةةراتم متةةةك 

مؼقل إكف ـػر؟ ٓ مًتطقع أن مضع حدًا  تعداد أحؽومف افتل خوفػ ؾقفو افؼةعم 

مًةةةةةتطقع افعؽةةةةةس اومةةةةةًوم ٕكةةةةةف يف احلؽةةةةةؿ إول اشتحًةةةةةـف واشةةةةةتؼٌت احلؽةةةةةؿ 

: فةق رأيةً مـةف ظؼةات افؼظل أن حتؽؿ ظؾقف  وفردةم وظذ افعؽس مةـ ذفةؽ

احلؽقمةةوت يف ؿضةةويو متعةةددة خةةوفػ ؾقفةةو افؼةةعم فؽةةـ ؿؾةةً فةةف يةةو صةةقخ: أكةةً 

حؽؿً  غر مو أكزل اح ظز وجؾم ؾؾؿ ذفةؽ؟ واح خػةً خشةقً ظةذ كػزةم 

أو ارمشقً مث ً و ذا أشقأ مـ إول  ؽثر.. إػ ةخرهم مع ذفؽ ٓ مًتطقع أن 

قر يف ؿؾٌف أكف ٓ يرى احلؽؿ  ام أكزل مؼقل  ؽػره حتك يعرب ظـ ـػره ادضؿ

 اح ظز وجؾم حقـئذ مًتطقع أن مؼقل  لكف ـوؾر ـػر ردة.

إذًا: وخ صةةةي افؽةةة م أن أكةةةف ٓ  ةةةد مةةةـ معرؾةةةي أن افؽػةةةر ـوفػًةةةؼ وافظؾةةةؿ 

يـؼًةةةةةةؿ إػ ؿًةةةةةةؿغ: ـػةةةةةةر طؾةةةةةةؿ ؾًةةةةةةؼ  ةةةةةةرج ظةةةةةةـ ادؾةةةةةةيم وـةةةةةةؾ ذفةةةةةةؽ يعةةةةةةقد 

ح ل افعؿةةعم و خوصةةي مةةو آشةةت ف شةةتح ل افؼؾٌةةلم وخةة ف ذفةةؽ يعةةقد إػ

يف  ةةذا افزمةةون مةةـ اشةةتح ل افر ةةو وـةةؾ  ةةذا ـػةةر ظؿةةعم ؾةة  جيةةقز فـةةو أن  ؾشةةو

كؽػةةةر  ةةةمٓء  ؿجةةةرد ارمؽةةةوهبؿ معصةةةقي واشةةةتح بؿ إيو ةةةو ظؿؾقةةةًو إٓ إذا صةةةدر 

مةةـفؿ أو  ةةدا فـةةو مةةـفؿ مةةو يؽشةةػ فـةةو ظةةام يف ؿةةرارة كػقشةةفؿ أ ةةؿ ٓ تحرمةةقن مةةو 

ذا ظرؾـو أ ؿ وؿعقا يف  ذه ادخوفػي افؼؾٌقي حؽؿـو حرم اح ورشقفف ظؼقدةم ؾن

حقـئةةةذ  ةةةل ؿ ـػةةةروا ـػةةةر ردةم أمةةةو إذا   كعؾةةةؿ ذفةةةؽ ؾةةة  شةةةٌقؾ فـةةةو إػ احلؽةةةؿ 

ـَ » ؽػةةر ؿن ٕكـةةو كخشةةك أن كؼةةع يف وظقةةد ؿقفةةف ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م:  ةة مةةـ  ر ػ 



 االختالف بني اجملاهدين يف أفغانشتان --------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

737 

ـثةةرة وإحوديةةٌ افةةقاردة يف  ةةذا ادعـةةك ـثةةرة و شمًةةؾاًم ؾؼةةد  ةةوء  ةةف أحةةدمهو

 جدًا.

ر هبةةةةذه ادـوشةةةةٌي  ؼصةةةةي ذفةةةةؽ افصةةةةحو  افةةةةذي  ةةةةورز مؼةةةةـًو ؾؾةةةةام رأى ـ  ذَ ُكةةةة 

ادؼك أكف صور حتً ض ةي شةقػ ادًةؾؿ افصةحو  ؿةول: أصةفد أن ٓ إفةف إٓ 

أكؽةةر ظؾقةةف ذفةةؽ أصةةد  ¢احم ؾةام  وٓ ةةو افصةةحو  وؿتؾةةفم ؾؾةةام  ؾةةغ خةزه افـٌةةل 

و ؿوبةةو إٓ خقؾةةًو مةةـ افؼتةةؾم ؾؽةةقن اإلكؽةةور ـةةام معؾؿةةقنم ؾوظتةةذر افرجةةؾ  لكةةف مةة

 .ش   صؼؼً ظـ ؿؾٌف»: ¢جقا ف 

إذًا: افؽػةةر آظتؼةةودي فةةقس فةةف ظ ؿةةي  وفعؿةةؾم وكحةةـ ٓ كًةةتطقع أن كعؾةةؿ مةةو 

يف ؿؾةى افؽةةوؾر افػةةوجر افًةةورق افةةزاين ادةرا  إػ ةخةةره إٓ إذا ظةةز ظةةـ مةةو يف 

ػةي ظؿؾقةيم ؾةـحـ كؼةقل ؿؾٌف  ؾًوكفم أمو ظؿؾف ؾعؿؾف يـٌل أكف خةوفػ افؼةع نيوف

إكةةؽ خوفػةةً وإكةةؽ ؾًةةؼً وؾجةةرتم فؽةةـ مةةو كؼةةقل إكةةؽ ـػةةرت وارمةةددت ظةةـ 

ديـةةؽم حتةةك يظفةةر مـةةف رء يؽةةقن فـةةو ظةةذر ظـةةد اح ظةةز وجةةؾ أن كحؽةةؿ  ردمةةف 

ٓ و ةةةةةق ؿقفةةةةةف ظؾقةةةةةف افصةةةةة ة أو وفتةةةةةويل يةةةةةليت احلؽةةةةةؿ ادعةةةةةروف يف اإلشةةةةة م 

 .شل ديـف ؾوؿتؾقهد  مـ  َ »وافً م: 

زال أؿقل بمٓء افذيـ يدكدكقن حقل مؽػر حؽوم ادًؾؿغم ثؿ ــً وٓ أ

 ٌةةقا يةةو اوظةةي أن  ةةمٓء ؾعةة ً ـػةةور ـػةةر ردةم وأ ةةؿ فةةق ـةةون  ـةةوك حةةوـؿ أظةةذ 

ظؾةةقفؿ واـتشةةػ مةةـفؿ أن ـػةةر ؿ ـػةةر ردةم فقجةةى ظةةذ ذفةةؽ احلةةوـؿ أن يطٌةةؼ 

 .شمـ  دل ديـف ؾوؿتؾقه»ؾقفؿ احلديٌ افًو ؼ: 

مةةـ افـوحقةةي افعؿؾقةةي إذا شةةؾؿـو جةةدًٓ أن ـةةؾ  ةةمٓء  أن مةةوذا مًةةتػقدون أكةةتؿ

احلؽوم  ؿ ـػور ـػر ردةم موذا يؿؽـؽؿ أن معؿؾقام  ةمٓء افؽػةور احتؾةقا ـثةرًا 

مـ   د اإلش م وكحـ  ـةو مةع إشةػ ا تؾقـةو  ةوحت ل افقفةقد فػؾًةطغم ؾةامذا 
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قا مةةع أكةةتؿ وٓ كحةةـ كًةةتطقع أن كعؿةةؾ مةةع  ةةمٓء حتةةك مًةةتطقعقا أكةةتؿ أن معؿؾةة

احلؽةةوم افةةذيـ مظـةةقن أ ةةؿ مةةـ افؽػةةورم  ةة  مةةرـتؿ  ةةذه افـوحقةةي جوكٌةةًوم و ةةدأمؿ 

 تلشةةةقس و قوةةةع افؼوظةةةدة افتةةةل ظةةةذ أشوشةةةفو مؼةةةقم ؿويؿةةةي احلؽقمةةةي ادًةةةؾؿيم 

افتةةل ر ةةك أصةةحو ف ظؾقفةةو وكشةةل ؿ ظةةذ كظومفةةو  ¢وذفةةؽ  ومٌةةوع شةةـي افرشةةقل 

ادـوشٌي  لكف ٓ  د فؽؾ  وأشوشفوم وذفؽ مو كحـ كعز ظـف يف ـثر مـ مثؾ  ذه

اوظةةةةةي مًةةةةةؾؿي معؿةةةةةؾ  حةةةةةؼ إلظةةةةةودة حؽةةةةةؿ اإلشةةةةة م فةةةةةقس ؾؼةةةةةط ظةةةةةذ أرض 

َؾ ﴿اإلش مم  ؾ ظذ إرض ـؾفو حتؼقؼًو فؼقفف مٌةورك ومعةوػ:  ِذي َأْرشَة َق اف ة  ُة

ِرَه  ةةةةةةةةةة ـَ ْق  ِف َوَفةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ؾ  ـُ ـِ  ي َذ افةةةةةةةةةةد  َرُه َظةةةةةةةةةة ـِ احْلَةةةةةةةةةةؼ  فُِقْظِفةةةةةةةةةة قَفُف  ِوْبُةةةةةةةةةةَدى َوِديةةةةةةةةةة َرُشةةةةةةةةةة

قنَ ادُْْؼِ   .[11]الت:ب :﴾ـُ

ؼ ؾةةةقام  عةةةدم ؼ  حَ تُ وؿةةةد جةةةوء يف  عةةةض إحوديةةةٌ افصةةةحقحي أن  ةةةذه أيةةةي َشةةة 

م  ؾ يؽقن افٌدء  نظ ن ؾؾؽل يتؿؽـ ادًؾؿقن مـ حتؼقؼ  ذا افـص افؼرةين

افثقرة ظذ  مٓء احلؽوم افذيـ يظـقن ؾقفؿ أن ـػةر ؿ ـػةر ردةم ثةؿ مةع طةـفؿ 

 صقئًو.و ق طـ خطل ٓ يًتطقعقن أن يعؿؾقا 

ـِ ﴿إذًا: فتحؼقؼ  ذا افـٌل افؼرةين احلؼ:  ِذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف  ِوْبَُدى َوِدي ُ َق اف 

قنَ  ـُ ِرَه ادُْْؼِة َـة ْق  ِف َوفَة ؾ ة ـُ ـِ  ي . مةو  ةق ادةـفٍ؟ [11]الت:بز :﴾احْلَؼ  فُِقْظِفَرُه َظَذ افد 

يةةةذـر يدكةةةدن و ¢مةةةو  ةةةق افطريةةةؼ؟ ٓ صةةةؽ أن افطريةةةؼ  ةةةق مةةةو ـةةةون رشةةةقل اح 

 .¢ابدى  دى حمؿد وخر أصحو ف يف ـؾ خطٌي 

إذًا: ؾعةةذ ادًةةؾؿغ ـوؾةةي و خوصةةي مةةـفؿ مةةـ هيةةتؿ إلظةةودة احلؽةةؿ  وإلشةة م 

 ¢ظةةذ إرض اإلشةة مقي  ةةؾ إرض ـؾفةةوم أن يٌةةدأ مةةـ حقةةٌ  ةةدأ رشةةقل اح 

و ةةق مةةو كؽـةةل كحةةـ ظـةةف  ؽؾؿتةةغ خػقػتةةغ: افتصةةػقي وافس قةةين فةةذفؽ ٕكـةةو كحةةـ 

قؼةةةي يغػةةةؾ ظـفةةةو أو يتغوؾةةةؾ ظـفةةةو  وٕصةةةتن ٕكةةةف ٓ يؿؽةةةـ افغػؾةةةي ظـفةةةوم كعؾةةةؿ حؼ
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يتغوؾؾ ظـفةو أوفئةؽ افغة ة افةذيـ فةقس بةؿ  ةؿ إٓ إظة ن مؽػةر احلؽةومم ثةؿ ٓ 

رءم وشقظؾقن ـةام طؾةً اوظةي مةـ ؿةٌؾفؿ يةدظقن إػ إؿومةي حؽةؿ اإلشة م 

ن يعؾـةقن ظذ إرضم فؽـ دون أن يتخذوا فذفؽ إشٌوب ادؼوظيم ؾقظؾق

مؽػةةةر احلؽةةةومم ثةةةؿ ٓ يصةةةدر مةةةـفؿ إٓ ... وافقاؿةةةع يف  ةةةذه افًةةةـقات إخةةةرة 

افتةةةل معؾؿق ةةةو  ةةةدءًا مةةةـ ؾتـةةةي احلةةةرم ادؽةةةلم ثةةةؿ ؾتـةةةي ادكةةة وؿتةةةؾ افًةةةودات 

وذ وب دموء ـثر مـ ادًؾؿغ إ ريوء  ًٌى  ذه افػتـيم ثؿ أخرًا يف شقريوم 

ره. ـؾ  ذا شٌٌف أ ةؿ خةوفػقا كصقصةًو ثؿ أن يف اعزاير مع إشػ.. إػ ةخ

ـْ ﴿مـ افؽتوب  وافًـيم مـ أمهفو:  َ
ـٌَي دِ ًَ وَن َفُؽْؿ يِف َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح ـَ َفَؼْد 

وَن َيْرُجق اح َ َواْفقَْقَم أِخَر   .[12]األح ا :﴾ـَ

إذًا: إذا كحةةـ أردكةةةو أن كؼةةةقؿ حؽةةةؿ اح ظةةز وجةةةؾ يف إرضم  ةةةؾ كٌةةةدأ  ؼتةةةول 

 حلؽوم وكحـ ٓ كًتطقع أن كؼومؾفؿم أم كٌدأ  ام  دأ  ف افرشقل ظؾقف افً م؟! ا

َقٌة ﴿ اعةةةةةةةةةةةةةةقاب:ٓ صةةةةةةةةةةةةةةؽ أن  قِل اح ِ ُأْشةةةةةةةةةةةةةة ْؿ يِف َرُشةةةةةةةةةةةةةة وَن َفُؽةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةة ـَ ْد  َفَؼةةةةةةةةةةةةةة

ـَيٌ  ًَ م معؾؿقن  لكف  دأ  وفدظقة  غ  عض ¢م  امذا  دأ افرشقل [12]األح ا :﴾َح

تعداد فتؼٌةؾ احلةؼم ثةؿ اشةتجوب فةف إؾراد افذيـ ـون يظـ ؾقفؿ أ ؿ ظـد ؿ اش

مةةةـ اشةةةتجوب ـةةةام  ةةةق معةةةروف يف افًةةةرة افـٌقيةةةيم ثةةةؿ افضةةةعػ وافشةةةدة افتةةةل 

أصةةةو ً ادًةةةؾؿغ يف مؽةةةيم ثةةةؿ إمةةةر  ةةةوبجرة إوػ وافثوكقةةةي.. إػ ةخةةةر مةةةو 

 ـوفةةةؽم حتةةةك وضةةةد اح ظةةةز وجةةةؾ اإلشةةة م يف ادديـةةةي ادـةةةقرةم و ةةةدأت  ـةةةوك 

ادًؾؿغ و غ افؽػور مـ جفي ثؿ افقفقد مـ جفةي ادـووصوتم و دأ افؼتول  غ 

 أخرى.. و ؽذا.

إذًا: ٓ  د أن كٌدأ كحـ  وفتعؾقؿ ـام  ةدأ  ةف افرشةقل ظؾقةف  افًة مم فؽةـ كحةـ 

ٓ كؼقل أن  وفتعؾقؿم أي: ٓ كؼتك ؾؼط ظذ ـؾؿي معؾقؿ إمي اإلش من ٕكـةو 
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و فةةقس مةةـ اإلشةة م يف ووةةع أن مةةـ حقةةٌ أكةةف دخةةؾ يف افتعؾةةقؿ اإلشةة مل مةة

 ًةةةةٌقؾ إض ؿةةةةًوم  ةةةةؾ مةةةةو  ةةةةف  ةةةةرب اإلشةةةة م ويؼهةةةة ظةةةةذ افثؿةةةةرة افتةةةةل يؿؽةةةةـ 

افقصةةةةةقل إفقفةةةةةو  وإلشةةةةة م افصةةةةةحقتم وفةةةةةذفؽ ؾقاجةةةةةى افةةةةةدظوة اإلشةةةةة مقغ أن 

دخةةؾ ؾقةةف مةةـ إصةةقوء افتةةل  ةةو وا  ةةام ذـةةرت ةكػةةًوم  تصةةػقي  ةةذا اإلشةة مم ؤيٌةةد

 ؾ ويف ظؼقدمف أيضًو. وافقء  مػًد اإلش مم فقس ؾؼط يف ؾروظف يف أخ ؿفم

افثةةةةوين أن يؼةةةةسن مةةةةع  ةةةةذه افتصةةةةػقي مر قةةةةي افشةةةةٌوب ادًةةةةؾؿ افـوصةةةة  ظةةةةذ  ةةةةذا 

اإلش م ادصػكم وكحـ إذا درشـو اعامظوت اإلش مقي افؼويؿي أن مـذ كحةق 

ؿرا ةةةي ؿةةةرن مةةةـ افزمةةةونم فقجةةةدكو ـثةةةرًا مةةةـفؿ   يًةةةتػقدوا صةةةقئًو رؽةةةؿ صةةةقوحفؿ 

و و حؽقمي إش مقيم ور ةام شةػؽقا دمةوء أ ريةوء ـثةرة ورؽؿ زظوؿفؿ أ ؿ يريد

وـثةةةرة جةةةدًا دون أن يًةةةتػقدوا مةةةـ ذفةةةؽ صةةةقئًو إض ؿةةةًوم ؾةةة  كةةةزال كًةةةؿع مةةةـفؿ 

 افعؼويد ادخوفػي فؾؽتوب وافًـي و ؿ يريدون أن يؼقؿقا دوفي اإلش م.

وهبذه ادـوشةٌي كحةـ كؼةقل  ـةوك ـؾؿةي ٕحةد أوفئةؽ افةدظوة ــةً أاـةك مةـ 

أن يؾتزمق ةةو وأن تحؼؼق ةةوم  ةةل افؽؾؿةةي  ةةل ؿقفةةف: أؿقؿةةقا دوفةةي اإلشةة م  أمٌوظةةف

يف ؿؾةةةق ؽؿم مؼةةةؿ فؽةةةؿ يف أروةةةؽؿن ٕن ادًةةةؾؿ إذا صةةةحت ظؼقدمةةةف  ـةةةوء ظةةةذ 

افؽتةةةوب وافًةةةـي ؾةةة  صةةةؽ أكةةةف مةةةـ وراء ذفةةةؽم ؾتصةةةؾت ظٌودمةةةف ؾقصةةةؾت أخ ؿةةةفم 

 شؾقـف إػ ةخره.

 ةمٓء افـةوسم  وظؾقفة فؽـ  ذه افؽؾؿي افطقٌي يف كؼةدي ويف كظةري   يعؿةؾ

 قا يصقحقن  نؿومي افدوفي ادًؾؿي وصدق ؾقفؿ ؿقل ذفؽ افشوظر:ؾ  ظَ ؾَ 

 ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها

 

 

 

 إن السفونة ال جتري عىل الوبس 
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فعؾ يف  ذا افذي ذـرمف ـػويي جقا ةًو ظةـ  ةذا افًةمالم وكًةتػقد مةـ إخقاكـةو 

إن صةةةوء احم ويزيةةةد احلةةةوضيـ ظؾةةةاًم ي ادقوةةةقع ق  َؼةةة أ ةةةق موفةةةؽ وأخةةةريـ مةةةو يُ 

 وؾؼفًو.

 يو اح رنيتؽ.  افشقخ:

 (  00:  00: 52/ 670) اهلدى والنور /

 ( 00: 34: 49/ 670) اهلدى والنور /
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 الصوفية يف أفػاٌطتاُ

... ؿٌؾ أيوم ــو يف أؾغوكًتون ؾقجةدكو  ـةوك ؿضةقي معقـةي ... يؼةقل:  مداخؾي:

مـفةةو  عةةض إحةةزاب افصةةقؾقي افتةةل افؽػةةر ظةةذ ... أؾغوكًةةتون أحةةزاب متعةةددة 

اح ... ؾةةٌعض افـةةوس  ـةةوك يؼةةقل: كًةةتعغ هبةةمٓء مةةـ أجةةؾ حتؼقةةؼ ؽةةرض أـةةز 

و ةةةق ... مةةةث ً أو حتريةةةر أؾغوكًةةةتون مةةةـ ... افشةةةققظقيم مةةةو رأيةةةؽ يةةةو صةةةقخ حةةةقل 

 مؼقفي  مٓء؟

 أكو ٓ أرى يف  ذا موكعًو  ؼضغ اثـغ: افشقخ:

أذت إفقةةف: و ةةق إخةةراج افؽةةوؾر ادؾحةةد مةةـ  ةة د أحةةد و معؾةةقم و ةةق افةةذي 

 إؾغون.

وافقةةء افثةةوين: أن يؽةةقن  ةةمٓء افصةةقؾقي  ةةؿ افؼؾةةي  حقةةٌ أكةةف ٓ يتصةةقر أن 

مؼقم بؿ ؾقام  عد افصقفي وافدوفيم ؾفذا مـ  وب ـةام ذـركةو أو أدحـةو إفقةف ةكػةًو 

ام ذًام ؾفذا افذي يًؿقف  عض افػؼفوء أن ادًؾؿ إذا وؿع  غ ذيـ اختور أؿؾف

 مـ  ذا افٌوبم واح أظؾؿ.

 (14b/00:24:50)رحلة النور 
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 ٌصيخة لمىجاِديَ بعد وقوع  

 الفتٍة بني األفػاُ أٌفطّي

  ة.7377/صقال/73إخقة اإليامن! مؿ مًجقؾ  ذا ادجؾس يف 

 كعؿ. افشقخ:

كحؿةةةده وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػره وكًةةةتفديفم وكعةةةقذ  ةةةوح ح إن احلؿةةةد  مداخؾةةةي:

مةةـ ذور أكػًةةـو ومةةـ شةةقئوت أظامفـةةوم مةةـ هيةةده اح ؾفةةق ادفتةةدم ومةةـ  معةةوػ

يضةةؾؾ ؾؾةةـ اةةد فةةف وفقةةًو مرصةةدًام وأصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ اح وحةةده ٓ ذيةةؽ فةةفم 

 وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

 أمو  عد:

ؾـشؽر اح ظز وجؾ أوًٓ أن مـ ظؾقـو  ؾؼوء ؾضقؾي افشقخ حمؿد كوس افديـ 

مي ظكهم حقٌ أمقـو مةـ افٌحةريـ مشةتوؿغ إػ رؤيةوك وإػ رؤيةو إفٌوين وظ 

ؾتـو متحدث ظةـ اعفةود إؾغةوين أوًٓم ؾؿـفةو افًةمال ئإخقاكـو يف احم ثؿ إن أش

إول: ؾٌعةةةةد افـكةةةة وافػةةةةتت افؽٌةةةةر افةةةةذي حةةةةوزه ادجو ةةةةديـ إؾغةةةةون خوصةةةةي 

تؽةةقيـ دوفةةي وادًةةؾؿغ ظومةةي يف أؾغوكًةةتون ؾةةام كصةةقحتؽ فؼةةودة ادجو ةةديـ ف

م وأيضًو كصةقحتؽ فؾؿًةؾؿغ ¢إش مقي صؾٌي حتؽؿ  ؽتوب اح وشـي رشقفف 

 ظومي مـ ادقؿػ افرا ـ وادًتؼٌؾ افؼريى.
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ؿٌةةؾ اإلجو ةةي ظةةـ افًةةمال ٓ  ةةد يل مةةـ افتةةذـر إخ افًةةويؾ افػووةةؾ  افشةةقخ:

 إن صوء اح  ٌعض إمقر مـ  وب: افديـ افـصقحي.

وكف فؽل ٓ  ط  ظذ إؿؾ يف روايي أحوديٌ كٌقف أوًٓ: أن هيتؿ  تؼقيؿ فً

ن ٕن افعؾةةةةامء يف ظؾةةةةؿ ادصةةةةطؾت ؿةةةةد كٌفةةةةقا افؼةةةةراء وافطةةةة ب هبةةةةذا افعؾةةةةؿ ¢

فيةةورة معؾؿفةةؿ افؾغةةي افعر قةةي وةداهبةةو  ؿؼةةدار مةةو يؼقمةةقن  ةةف أفًةةـتفؿ ويـجةةقن 

م ؾة  جيةقز كصةى ¢مـ افـطؼ  وحلديٌ افـٌقي حمرؾًو ظام كطؼ  ف رشقل اح 

قع أو جةةر ادرؾةةقع وادـصةةقب وكحةةق ذفةةؽن ٕن مثؾةةف يغةةر ادعـةةك افةةذي ادرؾةة

 أراده افرشقل ظؾقف افص ة وافً م.

وأ ةةؾ افعؾةةؿ يؼقفةةقن: إفػةةوظ.. ـةةؾ إفػةةوظ شةةقاًء ـوكةةً ؿرةكةةًو أو حةةديثًو أو 

ظٌةةورة مةةـ صةةحو  أو حؽةةقؿ أو كحةةق ذفةةؽ..  ةةذه إفػةةوظ  ةةل ؿقافةةى فؾؿعةةوين 

 و وإكام  ل وشويؾ فؾتعٌر ظام يف كػس ادتؽؾؿ وفقًً إفػوظ مؼصقدة  ذا

يف  ذه إفػةوظم ؾفةذه كصةقحي أرجةق أن يؽةقن بةو أثر ةو افطقةى إن صةوء اح يف 

ـةةام كطةةؼ هبةةو  ¢كػةةس افًةةويؾ حتةةك يًةةتطقع ؾةةقام  عةةد أن يةةروي أحوديةةٌ افـٌةةل 

 .¢رشقل اح 

أفؼو ةو اشسظك اكتٌةو ل وحػةزين فتؼةديؿ مثةؾ  ةذه افـصةقحي أن ا طٌةي افتةل 

أخقكةةو  ةةغ يةةدي شةةمافف  ةةل ا طٌةةي افتةةل مًةةؿك ظـةةد افعؾةةامء وافػؼفةةوء:  خطٌةةي 

يعؾؿفةةةو أصةةةحو فم ؾؼةةةد وؿةةةع يف أثـةةةوء ؿراءمةةةؽ  ¢احلوجةةةي افتةةةل ـةةةون رشةةةقل اح 

بذه ا طٌي ـثةر مةـ ا طةل افؾغةقي افـحةقي وفةق ـةون  ةذا ـة م أحةد افٌؼة   

م ¢ام  ةةةق ـةةة م رشةةةقل اح يؽةةةـ ذفةةةؽ  ةةةو يةةةدؾعـو إػ افتةةةذـر  ؿثةةةؾ  ةةةذام وإكةةة

يـٌغل أن يؽقن يف أكػًـو وؿع ؽر وؿع أي ـ م مـ ـ م  ¢وـ م رشقل اح 

 افٌؼم  ذه افـصقحي إوػ.
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وافثوكقي: أكـل أطـ إمو يف  ذه ا طٌي وؽوفى افظةـ  ؽةذا جةوء حشةق فػظةي: 

ودة معةةوػ )معةةوػ( إن احلؿةةد ح أطةـة  ـةةو جةةوءت زيةةودة معةةوػ أو يف ؽر ةةوم ادفةةؿ: زيةة

 ــو كحـ متػؼقن اقعًو ظذ أكف..ذه فقس بو أصؾ يف  ذه ا طٌي وأط 

ؾفذه افزيةودة يف أي مؽةون ـوكةً مةـ  ةذه ا طٌةي ؾفةل زيةودة وكحةـ متػؼةقن 

 ٓ يـٌغل أن كليت هبو. ¢ظذ أن ـؾ زيودة يف وْرد وَرد ظـ افـٌل 

افًة م ظؾةقؽؿ ومثؾ  ذه افزيودة مؼع مةـ ـثةر مةـ افةذيـ يًةؾؿقن ؾقؼقفةقن: 

ورنيي اح معوػ و رـومةفم ـؾؿةي: )معةوػ(  ـةو أيضةًو مةـ  ةذا افؼٌقةؾم واحلؽؿةي 

افتل مؼول يف  عض افٌ د: افزايد أخق افـةوؿصم  ةذا ـة م صةحقتم ؾؽةام أكةف ٓ 

 ـذفؽ ٓ جيقز أن كزيد ؾقف. ¢جيقز أن كـؼص مـ افقرد افذي ظؾؿـو افرشقل 

 ٌؾ اإلجو ي ظـ افًمال. ذا مو خطر يف  ويل مـ افـصقحي ؿ

 جزاك اح خر. مداخؾي:

أمةةةو  وفـًةةةٌي فؾجفةةةود يف أؾغوكًةةةتون وافـتقجةةةي افتةةةل وصةةةؾ إفقفةةةو  ةةةذا  افشةةةقخ:

اعفةةود ؾفةةل مػوجئةةي   مؽةةـ يف حًةةٌون ـثةةر مةةـ افـةةوسم فؽــةةو مةةع إشةةػ ــةةو 

كخشةةةةك مةةةةـ ا  ؾةةةةوت افتةةةةل ـوكةةةةً مصةةةةؾ أخٌور ةةةةو إفقـةةةةو مةةةةورة  عةةةةد أخةةةةرى مةةةةـ 

وؿعةةةةةً  ةةةةةغ  عةةةةةض افػصةةةةةويؾ وإحةةةةةزاب واعامظةةةةةوت افتةةةةةل ا  ؾةةةةةوت افتةةةةةل 

 اصسـً يف اعفود يف افؼضوء ظذ احلزب افشققظل يف مؾؽ افٌ د.

ويؽػقـو مثوًٓ ظذ  ذا ؾتـي احلرب افتل وؿعً  غ ضويػتغ أو اوظتغ مـ 

ادجو ةةديـ ـةةون مةةـ ةثور ةةو ؿتةةؾ افشةةقخ افػووةةؾ اقةةؾ افةةرنيـن وفةةذفؽ ؾفةةذه 

ـوكً كذيرًا مٌؼ  ؼ ـٌةرم وأن اًةدت  ةذه أثةور ؾةقام  ا  ؾوت احلؼقؼي

ه  ةةغ افةةذي د  ُصةة  ؾغـةةو مةةـ مؾةةؽ إخٌةةور ادمشةةػي حقةةٌ أن ا ةة ف أن ظةةذ أَ 
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مقنةةةت فةةةف إشةةةٌوب أن يةةةدخؾ ـو ةةةؾ و ةةةق ادعةةةروف  لنيةةةد مًةةةعقد صةةةوه وٓ 

كةةدري  ةةؾ ـةةون دخقفةةف  ةةقازع مةةـ اعفةةود ا ةةوفص فقجةةف اح مٌةةورك ومعةةوػ أم 

 ون ذفؽ دظاًم مـ  عض مـ ٓ يريد فؾؿًؾؿغ افـجوح وإؿومي افدوفي ادًؾؿي.ـ

وفؽةةـ ـةةام ؿقةةؾ: ويلمقةةؽ  وٕكٌةةوء مةةـ   مةةزودم ؾؼةةد مةةليت إخٌةةور ؾةةقام  عةةد 

مؽشػ فـو ظـ  ةذه احلؼقؼةي افتةل وؿعةً و ةل أن يةدخؾ ـو ةؾ  ةذا افرجةؾ وأن 

خةرى افتةل كعؾةؿ يدظؿ مـ ؿٌؾ افشقعي يف إيران ومـ ؽر و مـ  عةض افةدول إ

مةةةةع إشةةةةػ افشةةةةديد أ ةةةةو اقةةةة يف رـةةةةوب إمريؽةةةةون افةةةةذيـ تحةةةةووفقن أن 

 اشتعٌود افعٌود يف ـؾ افٌ د.

وةخر مو  ؾغـةو  ةلن افشةقخ أو افؼويةد حؽؿتقةور ؿةدم إكةذارًا ٕنيةد مًةعقد  ةذا 

 ةةلن  ةةةرج ؾصةةويؾف وادؾقشةةةقو افتةةل يًةةةؿق و افقةةقم مةةةـ ـو ةةؾ وإٓ  ةةةق شقضةةةطر 

 أي: فقجو د ادجو دون  عضفؿ  عضًو.فقيب ـو ؾم 

وفذفؽ ؾةـحـ أن فةقس فـةو أن كتةدخؾ يف مثةؾ  ةذا ا ة ف افةذي ٓ كةدري 

ظقاؿٌةةةفن ٕ ةةةو ؾتـةةةي وكحةةةـ مةةةلمقرون يف أيةةةوم افػةةةتـ أن كؾةةةزم  ققمـةةةو ـةةةام جةةةوء يف 

 شـقكةةقا أحةة س  قةةقمؽؿ»حةةديٌ صةةحقت أٓ و ةةق ؿقفةةف ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م: 

اإلشة مقي ؾؿةع إشةػ افشةديد فةقس فـةو مةو كؼقفةف بةذه  كحـ ـةلؾرادم أمةو افةدول

أكةةف ٓ يقجةةد أن دوفةةي إشةة مقي  ؾتـةةي ا ؾةةقٍ ـوكةةً أـةةز طةةو رة إٓ افةةدولن ٕن

مًةةةةتؼؾ يف أن متكةةةةف مكةةةةؾًو حةةةةرًا مطؾؼةةةةًو فصةةةةوفت افةةةةدظقة اإلشةةةة مقين وبةةةةذا 

ؾؾةةةةةةقس فـةةةةةةو إٓ أن كةةةةةةدظق دظةةةةةةوء افغريةةةةةةؼ و ةةةةةةق أن يقنةةةةةة اح ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ بةةةةةةمٓء 

 ؿ و ؾغً اد يغ مةـ ادًةؾؿغ يف شةٌقؾ ضةرد ءجو ديـ افذيـ أراؿقا دمواد

افشققظقغ مةـ إؾغةون و خوصةي مةـ ظوصةؿتفو ـو ةؾ أن يـكة ادخؾصةغ مةـفؿ 

وأن يةةةدخؾفؿ  ةةةذه افعوصةةةؿي فؾؼصةةةد افةةةذي ـةةةوكقا يعؾـقكةةةف مةةةـ ؿٌةةةؾ و ةةةق إؿومةةةي 
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ل ادًةقطرة افدوفي ادًؾؿي ورؾع رايةي اإلشة مم وجعةؾ إحؽةوم اإلشة مقي  ة

 ظذ افدوفي إؾغوكقي.

ذفةةةؽ مةةةو كرجةةةقه وإكةةةو ح وإكةةةو إفقةةةف راجعةةةقنم  ةةةذا مةةةو ظـةةةدي جقا ةةةًو ظةةةـ  ةةةذا 

 افًمال.

  وفـًٌي إػ ادجو ديـ افعرب افذيـ يف أؾغوكًتون موذا.. مداخؾي:

 ؿد أجًٌ ظـ  ذا افًمال  ورك اح ؾقؽ.. افشقخ:

  ؾ  رجقن مـ  ذه افػتـي؟ مداخؾي:

يشةةةةةةورـقن أن..  رجةةةةةةقن  ؿعـةةةةةةك: يعةةةةةةقدون إػ   د ةةةةةةؿ أو  ٓ افشةةةةةةقخ:

يًةةةتؼرون  ـةةةوك حتةةةك مةةةتجذ احلؼقؼةةةي  ةةةذا رء ةخةةةرم إكةةةام افةةةذي أراه أن أٓ 

يشةةورـقا  ةةمٓء مةةع  ةةمٓء و ةةمٓء مةةع  ةةمٓء ؾتؼةةع ادعرـةةي  ةةغ ادًةةؾؿغ  ةةغ 

أكػًةةةفؿ و ةةةذا مةةةو يريةةةده افؽةةةوؾرن وفةةةذفؽ ؾلكةةةو أكصةةةت اعؿقةةةع أن تحةةةوؾظقا ظةةةذ 

 مويفؿ فؾًوظي افقاجٌي افتل جيى ظؾقفؿ أن يريؼق و يف شٌقؾ اح ظز وجؾ.د

 ( 00:  25:  01/ 520) اهلدى والنور/

 ( 00:  38:  29/ 520) اهلدى والنور/
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 لكاء الشيخ وع دلمة 

 اجملاِد األفػاٌية
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 لكاء الشيخ وع دلمة اجملاِد  

 األفػاٌية

ادجو ةةد يعـةةل إخةةقة ـؾػةةقين  وفؾؼةةوء  افشةةو د مةةـ افؽةة م أكةةف  ؾةةي مداخؾةةي:

 ؽةةةؿ وأخةةةذ  عةةةض إشةةةئؾيم ضٌعةةةًو إوةةةوؾي إػ ذفةةةؽ أشةةةئؾي خوصةةةي  م وأشةةةئؾي 

فةةةةٌعض اإلخةةةةقان يف ؿطةةةةر و عةةةةض اإلخةةةةقان  ـةةةةوكم وأشةةةةئؾي متعؾؼةةةةي  وعفةةةةودم 

ؾةةودفؿ أن  ةةذه إشةةئؾي ؿةةد مؽثةةرم ؾلردكةةو أن مؽةةقن إذا  ؽةةـ ظةةذ ظةةدة مةةرات 

 فؾؼوء وـذا.

لم  عد افػراغ مـ اإلجو ي ظـ إشئؾي افتل يًوظد ظؾقفو ظذ ـؾ حو افشقخ:

 وؿتـو احلوض افؾقؾيم  عد ذفؽ فؽؾ حودث حديٌ.

 ضقى. مداخؾي:

ؾؼةةةةد مطةةةةقل اعؾًةةةةي مةةةةث ً ومؼةةةةؾ إشةةةةئؾي أو مطةةةةقل اعؾًةةةةي ومؽثةةةةر  افشةةةةقخ:

إشةةئؾيم فؽةةـ ٓ يؽثةةر اعةةقاب ظؾقفةةوم  قةةـام أحقوكةةًو يؽةةقن افعؽةةس اومةةًوم ر ةةام 

شةةمال واحةةد يلخةةذ وؿةةً مةةـ اعؾًةةيم وفةةذفؽ ٓ أرى مةةـ احلؽؿةةي  اإلجو ةةي ظةةـ

يف رء أن كؼقل أن صقئًو  خصقص  ذه افؽثرة افتل أكً أذت إفقفوم وإكام 

 ـام ؿؾـو: فؽؾ حودث حديٌ.

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:
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أي كعةةؿم ضقةةى يةةو شةةقديم ظةةذ ـةةؾ حةةولم كًةةلل اح أكةةف يًةةدد خطةةك  افشةةقخ:

 ؿن ٕكف افقؿً ظصقى جدًام وـؿ جؾًً مع افشقخ.ادًؾؿغم ويقحد ـؾؿتف

 شتي أصفر مؼريًٌو. مداخؾي:

 ؾػل إؿومتؽ  ـوك شتي أصفر ـون امصوفؽ  ف ـثرًا؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 ـقػ وجدمف؟ افشقخ:

واح! ظةةذ مةةو يظفةةر فـةةو واإلخةةقة ادقجةةقديـم اًةةؽ مةةو صةةوء اح  مداخؾةةي:

 أن إظوجؿ افذيـ    وفطقا.. جقد  وفؽتوب وافًـي ودظقة ـذفؽم إٓ

  ذه رؿعفو. افشقخ:

صحقتم  ذا رء معروف ومقجقدم وٓمًتف حتك يف ؽةره  ةـ  مداخؾي:

يةةةدظل افًةةةؾػقي أو  ةةةـ يةةةدظق إػ افًةةةؾػقيم يعـةةةل يةةةدخؾ يف رء مةةةـ افٌةةةدعم 

ورء مـ اعفؾ  ٌعض إمقر افعؾؿقيم وإحوديٌ ـةذفؽ مةـ حقةٌ افصةحي 

حقةةةةٌ افعؼقةةةةدة وادةةةةـفٍ افعةةةةوم مثةةةةؾ كٌةةةةذ افتؼؾقةةةةدم  وافضةةةةعػ ـةةةةذفؽم فؽةةةةـ مةةةةـ

واددارس ادقجةقدة ضٌعةًو ذ ٌةً إفقفةو واضؾعةً ظةذ مـو جفةوم ؾػقفةو يةدرس 

ـتوب افتقحقد وافعؼقدة افقاشطقيم وـتى صقخ اإلش م ا ـ مقؿقةيم وؽةر ذفةؽم 

 ؾفذا رء احلؿد ح وجدمف ضقى.

 جقد. افشقخ:

 احلؿد ح. مداخؾي:
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يف ةخةر ـ مةؽ طؾؿةً ظؾةامء إظةوجؿ  رؾعةؽ فعؾةةامء  فؽةـ أطـةؽ افشةقخ:

 افعرب.

 ٓ مو ؿصدت. مداخؾي:

  ؾ ؾفؿتـلم مو أطـؽ ؾفؿتـل. افشقخ:

 ٓ ؾفؿتؽ يو صقخ. مداخؾي:

 ـقػ ذفؽ؟ افشقخ:

ٕكةةةةةف حقةةةةةـام كزفةةةةةً مةةةةةـ ؿقؿةةةةةي افعؾةةةةةامء إظةةةةةوجؿم ؾؽةةةةةلن  ؿػفةةةةةقم  مداخؾةةةةةي:

 ادخوفػي رؾعً..

 ؽم أكو أؿقل: ةخر ـ مؽ.مو ؾفؿتـلم  ذا مطؾع ـ م افشقخ:

 ةخر ـ مل.. أي جزء ؾقف.. فعع... مداخؾي:

  ق  ذا. افشقخ:

صقخـو مو  ق  عقد... ؾقؽؿ أن صةور فةف شةـي... وٓ  ةذه ادقاويةؾ  مداخؾي:

 كػفام ظذ افطوير إن صوء اح.

يعـل وأكً يف وصػؽ فعومي ظؾامء إظوجؿم ـون يف  ةذا افقصةػ  افشقخ:

 ظذ افعؾامء افعرب. وصػ يـطٌؼ أيضوً 

 صحقت. مداخؾي:

    ظرؾً مو  ق؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:
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 مو  ق؟ افشقخ:

 افقصػ ادشسك يف  ذا إمر  ق وجقد افٌدع ادقجقدة. مداخؾي:

 ذا صحقتم فؽـ إمر أدق مـ ذفؽن ٕكةف يف ظؾةامء افعةرب افةذيـ  افشقخ:

 يٌ أيضًو. ؿ مشسـقن معـو يف إكؽور افٌدعم مـ ٓ يعرف احلد

 احلديٌ افصحقت.. مداخؾي:

ؾةةةنذًا:  ةةةذه افـؼطةةةي كؼطةةةي مشةةةسـي  ةةةغ  ةةةمٓء و ةةةمٓءم ؾةةةنذا جةةةوءت  افشةةةقخ:

مـوشٌي أخرىم واؿته حديثؽ أن اقى  ؿثؾ  ذا اعقابم ؾقشطى مـف  ذا 

 افؽ م.

 ضقىم جزاـؿ اح خر. مداخؾي:

 وإيوكم إٓ إذا ـون فؽ رأي ةخر  ذا  حٌ ةخر. افشقخ:

 ٓ.. صحقت. ي:مداخؾ

  ذا يو صقخـو شجؾـوه ظؾقف؟ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

  ذا افؽ م شجؾـوه ظؾقف. مداخؾي:

 فؽـ مـ إؾضؾ أكف ٓ يًجؾ حًوب ظؾقف. افشقخ:

 ظذ ـؾ حول شجؾ أيضًو افرجقع. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 ...مداخؾي:
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 فذفؽ ؿؾً: ٓ يًجؾ ظؾقف حًوب. افشقخ:

 .جزاـؿ اح خر مداخؾي:

 وـؿ ظؿر افشقخ؟ افشقخ:

 ضٌعًو   أشلفف.. مداخؾي:

 مش ضوريم  س أكً مؼدر. افشقخ:

 أؿدر ؾقق افًتغ. مداخؾي:

 فف وٓ  د أوٓد؟ افشقخ:

 فف أوٓد كعؿ. مداخؾي:

 أـز ؿ مؼريًٌو؟ افشقخ:

  أر أـةةز ؿم  ةةق متةةزوج  ةةومرأمغم إكةةام رأيةةً مةةـ أوٓده يف ظؿةةر  مداخؾةةي:

 إر عي ظؼ.

ٓ اويظفةةر ظؾةةقفؿ أو ظةةذ مةةو رأيةةً مةةـفؿ آاةةوه افعؿةةع افًةةؾػل و فشةةقخ:ا

  عد؟

ٓم   يظفةةةةر ظؾةةةةقفؿ  ةةةةذام وإكةةةةام رأيتةةةةف يةةةةمدب  عةةةةض أوٓده ظةةةةذ  مداخؾةةةةي:

 افص ة وافتلخر.. وـذا.

  ق مؼقؿ يف مؼوضعي ـام ـون ؿد  ؾغـل مـ أؾغوكًتون. افشقخ:

 اوظتف  ل ادؼقؿي يف مؼوضعي. مداخؾي:

 و ق؟ افشقخ:
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 يف  قشوور. مداخؾي:

 مو يسدد ظذ اعامظي؟ افشقخ:

 يسدد ظذ اعامظيم وفؽـ إؿومتف وإؿومي أ ؾف يف  قشوور. مداخؾي:

 .. يف ـقكور ويف...مداخؾي:

ررت مةةةـ  مداخؾةةةي:  ةةةل مـطؼةةةي ـقكةةةور  ةةةل افقٓيةةةي افقحقةةةدة مؼريٌةةةًو افتةةةل ُحةةة

اح ظز وجةؾ أن افةدظقة  أؾغوكًتون اومًو مـ افشققظقغم و ذه افقٓيي مـ ؾضؾ

 افًؾػقي ؾقفو مـتؼة اكتشور ضقى ظذ ـؾ حول.

ؾفـةةةةوك مةةةةـ إحةةةةزاب إخةةةةرى يف  ةةةةذه افقٓيةةةةي ومةةةةع ذفةةةةؽ اةةةةد ظؼقةةةةد ؿ 

 احلؿد ح  ًٌى اخت ضفؿ  جامظي اقؾ رنيـم ظؼقد ؿ صحقحي.

 وموذا معـل  ؽؾؿي إحزاب إخرى؟ افشقخ:

 ٕ و ـؾفو أحزاب.. مداخؾي:

  ؾ  ـوك مث ً  عٌ.. صققظل.. ـذا. افشقخ:

 ٓم ٓ. مداخؾي:

 أي إحزاب معـل؟ افشقخ:

إحزاب إخرىم ٕ ؿ حتز قام ؾٌعضفؿ شؿقا أكػًةفؿ احلةزب  مداخؾي:

 اإلش ملم وافٌعض اعؿعقيم و عضفؿ ـذا.. ؾؽؾ مـفؿ..

 إذًا: مؼصد  وٕحزاب أحزاب إش مقي. افشقخ:

 أحزاب إش مقي كعؿ. مداخؾي:
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 يعـل مثؾ اإلخقان ادًؾؿغ واوظي افتٌؾقغ ظـدكو مث ً. فشقخ:ا

 ظذ ـؾ حول فقًقا ظذ  ذه افشوـؾيم يف  عضفؿ أصد... مداخؾي:

 افتشٌقف مـ زاويي حمددةم و ل أ ؿ إش مققن. افشقخ:

 كعؿم إش مققن ضٌعًو. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 فؽـ مـفؿ افصقؾقيم ومـفؿ ـذا.. مداخؾي:

  ذا احلزب اإلش مل  ق افذي يرأشف حؽؿً يور. افشقخ:

  ذه ـؾؿي يور مو معـو و؟

 واح ـؾؿي يور مو... مداخؾي:

   متعؾؿ  عد. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 إؾغوكقي. افشقخ:

ؿقؾةةً يل: حؽؿةةً يةةورم يعـةةل مراتفةةوم فؽةةـ أكةةو أن ٓ أذـةةرم ؿةةد  مداخؾةةي:

 يعرف إخ ظؿران  ق  وـًتوين إصؾ.

  وت مو ظـدك. افشقخ:

 يو صقخ معـك ـؾؿي يور: حمى أو حٌقى. مداخؾي:

 يور: حٌقى. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:
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 وحؽؿً؟ افشقخ:

 حؽؿً مـ احلؽؿي... مداخؾي:

  ق  ذا افظو رم ؾؽقػ يؽقن افسـقى افعر ؟ افشقخ:

 حمى احلؽؿي يؿؽـ. مداخؾي:

 ٓ مو أطـ  ؽذا.. افشقخ:

 خودم أنيدم  ق ـذفؽ. أن مث ً: ؽ م أنيد مػفقم أكف

ؾلنيد اشؿ ظؾؿم و ـو ؽ م أنيد مضوف ومضوف إفقف. ؽ م أنيد يعـةل: 

 خودم أنيد.

 ؾحؽؿً يورم ـقػ يؽقن افساي احلرؾقي؟

 واح  ذا مو أدري ظـف. مداخؾي:

 خر إن صوء اح. افشقخ:

وأكةةةً...  حؽؿةةةً يةةةور ريةةةقس احلةةةزب اإلشةةة ملم  ةةةؾ  ةةةق يشةةةٌف اإلخةةةقان 

  تؾػ ظـفؿ؟ ادًؾؿغ أو

 يو صقخ مو اشتػنتم جؾًً معفؿ وٓ أظرف. مداخؾي:

 مو معرف؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 حًـ. افشقخ:
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 ةةق ظةةذ ـةةؾ حةةول أؾضةةؾ مةةـ إحةةزابم  ةةق ٓ يةةدظق إػ افًةةؾػقيم  مداخؾةةي:

وإكام  ق معتدل مـ حقٌ افروو أو افًؽقت ظذ مةـ يةدظق إػ افًةؾػقي.  ةذا 

 أـثر ؿ اظتدآً.

  ذه كعؿي  ـوك أن واحد يًؽً ظـ افدظقة افًؾػقي. مداخؾي:

و ق اقؾ رنيـ ـون معف واكػصؾ ظـفن ٕكةف وجةد أكةف ٓ يًةتطقع  مداخؾي:

أن يؼقؿ اددارس وـذان ٕن  ذا تحتوج إػ أمقالم وإمقال ٓ  د أن مليت مـ 

 افؼويدم و ذه إمقر ـوكً مضويؼف يف دظقمفم ؾوكػصؾ ظـفؿ.

 وؿد سح افشقخ...

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 ظؾقؽؿ افً م ورنيي اح و رـومف. أ  ً وشف ً. افشقخ:

حؽؿةةةً يةةةور سح  ةةةلن افشةةةقخ اقةةةؾ رنيةةةـ رجةةةؾ ظةةةو م وكحةةةـ  مداخؾةةةي:

 معؾؿـو مـف واشتػدكو مـف يف افتػًر وـذام و ذا افذي سح..

  ذا حؽؿً يور يكح هبذام يؾف كؿق. افشقخ:

وكًةةةتعقـف وكًةةةتغػرهم وكعةةةقذ  ةةةوح مةةةـ ذور  إن احلؿةةةد ح كحؿةةةده مداخؾةةةي:

أكػًـوم وشقئوت أظامفـوم مةـ هيةده اح ؾة  مضةؾ فةفم ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم 

 وأصفد أن ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.

ارمةةلى  عةةض افةةدظوة افًةةؾػقغ ضورة افتـظةةقؿ مةةـ أجةةؾ افـفةةقض دصةةؾحي 

ذا افتـظقؿ اوطر ؿ إػ افقؿقع يف مـوؾًي مع اعامظي إخرى إميم وفؽـ  

افتؼؾقدييم  و دؾعفؿ يف افـفويي إػ افدؾع  لكوس ؽةر مةم ؾغ مر قيةًو وٓ ظؾؿقةًو 

إػ مصةةوف افةةدظوةم ومغؾقةةى آ ةةتامم  ةةوفؽؿ ظةةذ افؽقةةػم و ةةؿ يعتةةذرون ظةةـ 
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رارًام ؾفةؾ ـؾ ذفؽ  ةلن دايةرة افةدظقة امًةعً ظؾةقفؿم واوةطروا إػ ذفةؽ اوةط

مـصةةةةحقن  ةةةةمٓء  ةةةةلن جيؿةةةةدوا كشةةةةوضفؿ حلةةةةغ اـةةةةتامل مةةةةم   ؿم و خوصةةةةي 

ادةةةم  ت افس قيةةةيم أم مـصةةةحق ؿ  تحجةةةقؿ  ةةةذا افـشةةةوطم ظةةةذ ؿةةةدر وشةةةعفؿ 

 وضوؿتفؿ؟

 أؿقل: اح ادًتعون. افشقخ:

ضودةةو مؽؾؿـةةو حةةقل  ةةذا افًةةمال مةةرارًا ومؽةةرارًام وأن افًةةمال واوةةت وٓ 

 قؾ اعقاب ظؾقف فقوقحف.يؼتضقـو كحـ أن كط

ؾـؼقل: كـصت إخقاكـو افًةؾػقغ يف ـةؾ  ة د اإلشة مم  ةلن ظؾةقفؿ أن يعؿؾةقا 

يف حدود ضوؿو ؿ وؿدرا ؿم وأن ٓ يؽؾػقا أكػًفؿ وٓ ؽر ؿ ؾةقق ضةوؿتفؿن 

ٕن ظوؿٌةةةةي مثةةةةؾ  ةةةةذا افتؽثقةةةةػ أن يعةةةةقد  وفعوؿٌةةةةي افًةةةةقئي افتةةةةل ٓ يظـةةةةقن أ ةةةةؿ 

 شقؼعقن ؾقفو أو يف مثؾفو.

ؿةةةةةد ؿةةةةةول يف احلةةةةةديٌ افصةةةةةحقتم يف مـوشةةةةةٌي وصةةةةةقتف فةةةةةٌعض  ¢ن افـٌةةةةةل إ

أصةةةةحو ف  وٓظتةةةةدال يف افعٌةةةةودة افتةةةةل ـةةةةون  ةةةةق متقجفةةةةًو إفقفةةةةو مةةةةـ ؿقةةةةوم وصةةةة ة 

إن فؽةةةؾ ظؿةةةةؾ ذةم  »وصةةةقومم ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةةة م يف  ةةةذه ادـوشةةةٌي: 

 وفؽةةؾ ذة ؾةةسةم ؾؿةةـ ـةةون ؾسمةةف إػ شةةـتل ؾؼةةد ا تةةدىم ومةةـ ـوكةةً ؾسمةةف إػ

 .ش دظي ؾؼد وؾ

وفذفؽ ؾـحـ كـصت إخقاكـو  مٓء افًؾػقغ وافذيـ يؼقفقن ظةـ أكػًةفؿ أو 

يؼقل ظةـفؿ ؽةر ؿ إ ةؿ دظةوةم كؼةقل بةمٓء: افؾةقا وٓ مًةتعجؾقا إمةرن ٕن 

 مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ أواكف ا تع  حرموكف. :مـ احلؽؿ ادـؼقل ظـ  عضفؿ
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إلشةة مقيم ومةةـ أؿةةدمفو يف افًةةوحي وافعةةزة ؿويؿةةي يف ـثةةر مةةـ اعامظةةوت ا

اإلشةةة مقي أ ةةةؿ دةةةو صةةةغؾقا أكػًةةةفؿ  وفةةةدظقة افتةةةل يتٌـق ةةةوم دظةةةقا إفقفةةةو ظومةةةي 

ادًؾؿغ ويؽود أن يؿ  ظؾقفؿ ؿرن ـومؾ مةـ افزمةونم و ةؿ ٓ يزافةقن حقةٌ 

 ـوكقا مـ حقٌ افعؾؿ ومـ حقٌ افس قي.

ك حرـةي و ـةوك وظذ افتعٌر افعًؽري يف  عض افٌ د: مؽوكؽ راوح.  ـو

كشةةةوطم وفؽةةةـ فةةةقس  ـةةةوك مؼةةةدمم ؾفةةةذه احلرـةةةي و ةةةذا افـشةةةوط ؿةةةد ظةةةود ظؾةةةقفؿ 

 و نةةةانن ٕن اإلكًةةةون حقةةةـام يتعةةةوضك أمةةةرًا وفةةةق ـةةةون  ةةةذا إمةةةر أمةةةرًا دكققيةةةًو 

أمةر مٌةوح أن ظؾقةف أن يعقةد حًةو ف وكظةره  فحمضًوم وفؽـ  ةق أؿةؾ مةو يؼةول ؾقةف إكة

مةـ افزمةونم ظةدم حصةقفف ظةذ مرامةف  يف ـًٌف أو يف خًورمفم ؾنذا ؿهة د ةراً 

وظةةذ ؽروةةف ـةةؾ  ةةذه ادةةدةم دفقةةةؾ أن ا طةةقة أو افًةةٌقؾ افةةذي ـةةون يًةةةؾؽفو 

فؾقصقل إػ  دؾةف ادـشةقدم  ةو ٓ يةمدي إػ مةراده ومرامةفم وـةام ؿقةؾ ؿةدياًم 

 يف مثؾ  ذه ادـوشٌي: 

 مو  ؽذا يو شعد مقرد اإل ؾ. أورد و شعد وشعد مشتؿؾ

ات افًةةـغ كمـةةد ظةةذ إخقاكـةةو ادًةةؾؿغ: أن افةةدظقة وفةذفؽ كحةةـ مـةةذ ظؼةة

يـٌغل أن مؼقم ظذ أشوشغ اثـغ وظةذ دظةومتغ ظظقؿتةغم ٓ  ةول فؾـفةقض 

  ودًؾؿغ إٓ ظذ أشوشفامم أٓ ومهو: افتصػقي وافس قي.

كحـ كؽرر  ذا مرارًا ومؽةرارًام وجقا ـةو ظةذ افًةمال  ةق: أكـةو كـصةت  ةمٓء 

ؼقا فةفم اكطؾؼةقا إػ دظةقة افـةوس ؾَ افذيـ اكطؾؼقا إػ مو   ُ ْ  اإلخقان افًؾػقغ

 غر ظؾؿ إٓ أؾرادًا ؿؾقؾغ مـفؿم وفقس افؽ م ؾقفؿم وإكام افؽ م يف أن مؽقن 

ؾ ومـًى إػ كوس كوصئغ يف  ةذه افةدظقةم فةقس ظـةد ؿ ظؾةؿ ومةع ـَ قْ افدظقة مُ 

 ة؟ذفؽ ؾفؿ يؽؾػقن أن يدظقا إػ دظقةم مو  ل  ذه افدظق
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جيةةةةى أن ي حةةةةظ إخقاكـةةةةو أن دظقمـةةةةو  تؾةةةةػ ـةةةةؾ آخةةةةت ف ظةةةةـ دظةةةةقات 

اعامظةةوت إخةةرىم دظقمـةةو دظةةقة ظؾؿقةةي إصةة حقيم دظةةقة أخةةريـ دظةةقة ؿةةد 

مؽةةةةقن مةةةةورة مر قيةةةةي وفةةةةق ـ مةةةةًوم وافةةةةذي يـصةةةةى جفةةةةقد ؿ ظؾقةةةةف  ةةةةق أن مؽةةةةقن 

دظق ؿ مؽتقؾ افـوس واؿقعفؿ ظةذ أمةر شةفؾم ضويػةي مةـفؿ جيؿعةقن افـةوس 

 ديةةـ اإلشةة مم فؽةةـ مةةو  ةةق  ةةذا اإلشةة مم ؾةةلـثر ادةةدظقيـ وأـثةةر إؾةةراد ظةةذ

ادتؽتؾغ ظذ أشوس مؾؽ افدظقةم إذا شلفتفؿ: مةو  ةل دظةقمؽؿ؟ ؿةد يؼقفةقن: 

دظقمـةةةةو افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم و ةةةةذه افةةةةدظقة أصةةةةٌحً افقةةةةقم يف احلؼقؼةةةةي أو  ةةةةذان 

وؿةةد  ؾغةةً مةةـ  آثـةةون افؽتةةوب وافًةةـي مةةـ ؾضةةويؾ افةةدظقة افًةةؾػقين ٕكـةةل أكةةو

افؽةةةز ظتقةةةًو ـةةةام مةةةرونم ؿٌةةةؾ ث ثةةةغ شةةةـي أو ؿةةةٌ ً مةةةـ ذفةةةؽم مةةةو ــةةةو كًةةةؿع دظةةةقة 

افؽتوب وافًـيم مو ــةو كًةؿع خطقٌةًو مةـ ا طٌةوء يةذـر افؽتةوب وافًةـيم ـةؾ مةو 

ـةةوكقا يةةدظقن إفقةةف  ةةق اإلشةة مم واإلشةة م ـةةام معؾؿةةقن أي: أمٌةةوع اإلشةة م  ةةؿ 

نذا أضؾؼ اإلش م صةؿؾ ـةؾ  ةمٓء افـةوس ؾرق صتك مـ ؿرون ظديدة ومديدةم ؾ

ظةةةذ ظجةةةر ؿ و جةةةر ؿم ظةةةذ ـثةةةرة اخةةةت ؾفؿ ومػةةةرؿفؿم فؽــةةةو حقةةةـام كؼةةةقل: 

اإلشةةة م ـتو ةةةًو وشةةةـي ظةةةذ مةةةـفٍ افًةةةؾػ افصةةةوفتم حقـئةةةذ مضةةةقؼ  ةةةذه افةةةدايرة 

 وحلةةديٌ  ¢افقاشةةعي افتةةل مشةةؿؾ ـةةؾ افػةةرق افضةةوفيم وافتةةل كةةص ظؾقفةةو افـٌةةل 

إػ ةخةرهم مضةقؼ  ةذه   ش ث ث وشٌعغ ؾرؿةي..وشتػسق أمتل ظذ»ادعروف: 

مةو أكةو ظؾقةف »افدايرة ومـحك يف افػرؿي افـوجقي ـام ؿول ظؾقف افً مم افتةل  ةل: 

 .شوأصحو 

ؾحقةةـام يةةدظق افةةدظوة أخةةرون ادًةةؾؿغ  عومةةيم ؾةةنكام يةةدظق ؿ إػ إشةة م 

يعـةل: افعؿةؾ  ظومم مو حؼقؼي  ذا اإلش م؟ ـؾ ؾرد مـفؿ جيقٌؽ جقا ًو مؼؾقديًوم

 وفةةةديـم  وفؽتةةةوب وافًةةةـي. فؽةةةـ مةةةو  ةةةق افؽتةةةوب ومةةةو  ةةةل افًةةةـيم وـقةةةػ شةةةٌقؾ 
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ؾفؿةةف؟ ؾفةةذا أمةةر ٓ يدكةةدن حقفةةف ـةةؾ افةةدظوة اإلشةة مقغ حوصةةو افًةةؾػقغم ؾفةةؿ 

 افذيـ يدظقن افـوس إػ افؽتوب وإػ افًـيم وظذ مـفٍ افًؾػ افصوفت.

 ؾوؿد افقء ٓ يعطقف. أذـر كؽتي هبذه ادـوشٌي متعؾؼ  وفعؾامء و ل: 

ؾحقـام مريد أن مدظق إػ اإلش مم ؾٌد قًو جدًا جةدًا أن مؽةقن ظورؾةًو وظودةًو 

وظوم ً  ام مدظق إفقفم وإٓ ـةون مثؾةؽ مثةؾ ذفةؽ افؽةردي افةذي زظؿةقا أكةف فؼةل 

رجةةةةؾ مةةةةـ افقفةةةةقد يف ضريؼةةةةفم ؾلصةةةةفر ظؾقةةةةف خـجةةةةرهم وؿةةةةول فةةةةف  ؾفجتةةةةف افعر قةةةةي 

ؿتؾتةةةةؽ. ؿةةةةول: دخؾةةةةؽم مةةةةوذا أؿةةةةقل؟ ؿةةةةول: واح ٓ  إظجؿقةةةةي: ؾةةةة ن أشةةةةؾؿ وإٓ

 أدري.

ؾنذًا: يـٌغل أن كدظق إػ اإلش م كدري مو  قم ؾنذا ـوكً افدظقة مـ افدظوة 

اإلش مقغ إػ إش م ؽر مػفقمم ؾام ؾويدة  ذه افةدظقةم وفةذفؽ ض ةً فؽةؿ 

د مةةةث ً ةكػةةةًو  ةةةٌعض إحةةةزاب اإلشةةة مقي افةةةذيـ يصةةةقحقن  ةةةلظذ أصةةةقا ؿم وؿةةة

ـوكةةً بةةؿ جقفةةي وصةةقفي يف  عةةض أيةةومفؿ ادووةةقيم فؽةةـفؿ مةةو اشةةتػودوا صةةقئًون 

ٕكةةؽ إذا شةةلفً ـٌةةر ؿ ؾضةة ً ظةةـ صةةغر ؿم ظةةـ ظؼقةةدة مةةو مةةـ ظؼويةةد افًةةؾػ 

افؼويؿةةةةي ظةةةةذ افؽتةةةةوب وافًةةةةـيم إمةةةةو أن جيقٌةةةةؽ  جةةةةقاب جفؿةةةةل اظتةةةةزايل أو أن 

 جيقٌؽ    أدري.

يـٌغةل ظةذ ادًةؾؿ ؿٌةؾ ـةؾ رء إذًا:  ق ٓ يدريم وٓ يدري افعؼقدة افتةل 

أن يعرؾفةةةو أوًٓم ثةةةؿ أن يةةةممـ هبةةةو ثوكقةةةًوم ؾةةةامذا يؽةةةقن حةةةول افةةةدظوة مةةةـ مثةةةؾ  ةةةذا 

افداظلم وفذفؽ افـؽتي افتل رويتفو فؽةؿ ةكػةًو  وفـًةٌي فةذاك افؽةردي وافقفةقديم 

 ةةةل خةةةر مثةةةول فؽثةةةر مةةةـ  ةةةمٓء افةةةدظوة افةةةذيـ يةةةدظقن اعام ةةةر ادًةةةؾؿي إػ 

 إش م ؽر مػفقم.اإلش مم وفؽـف 

 فذفؽ ؿقؾ ؿدياًم مـ احلؽؿ: مـ رأى افعزة  غره ؾؾقعتز.
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اإلخةةةقان افًةةةؾػققن افةةةذيـ مهةةة ظةةةذ اكضةةةاممفؿ أو ؿقةةةومفؿ هبةةةذه افةةةدظقة 

افطقٌي ادٌورـي ـجامظيم   يؿض ظؾقفؿ إٓ أؿؾ مـ ر ع ؿةرن مةـ افزمةونم وؿةد 

إض ؿةةًو أن يـتؽًةةقام دًةةقا ةثةةور دظةةق ؿ يف افعةةو  اإلشةة ملم ؾةةام جيةةقز بةةؿ 

ام وؿع ؾقف ؽر ؿ مـ إحزاب إخرى مع أن يرجعقا افؼفؼرىم وأن يؼعقا ؾقو

ؾةةورق ـثةةرم إحةةزاب إخةةرى مةةو ظرؾةةقا وٓ ذاؿةةقا ضعةةؿ وفةةذة افةةدظقة افًةةؾػقيم 

 ؾ أمهقي افدظقة افًؾػقيم وفذفؽ ؾفؿ يعقشقن حقورىم ٓ يةدرون افعؼقةدة افتةل 

 أكزبو اح..

 ؿد ح.احل مداخؾي:

 يرنيؽ اح. افشقخ:

ظذ ؿؾى حمؿد ظؾقف افص ة وافً مم و قـفةو فؾـةوس ـوؾةيم ٓ يةدرون حتةك 

يف  ةةذه إيةةوم إخةةرةم أمةةو افًةةؾػققن ؾؼةةد ذاؿةةقا حةة وة  ةةذه افةةدظقةم وظرؾةةقا 

ؿةةدر و وؿقؿتفةةوم ؾةةام يـٌغةةل بةةؿ أ ةةدًا أن يتـوشةةق و وأن يشةةغؾقا افـةةوس أخةةريـ 

إػ أن يػفؿق و وأن يممـقا هبوم أن يشغؾق و  لمقر أخرى افذيـ ـوكقا يدظق ؿ 

مةةدخؾ يف  ةةوب افًقوشةةي شةةقاء أضؾؼةةً أو ؿقةةدتن ٕن افًقوشةةي ظةةذ إض ؿفةةو ٓ 

 أظتؼد أن مًؾاًم يؼقل  ؼظقتفوم ؾ   د إذًا مـ مؼققد و  وفًقوشي افؼظقي.

ة افًقوشةةي افؼةةظقي أمةةر مرؽةةقب ؾقةةف  ةة  صةةؽ يف افؼةةعن ٕكةةف ٓ يؿؽةةـ إدار

افدوفةةي ادًةةةؾؿي إٓ ظةةذ إشةةةوس مةةةـ افًقوشةةي افؼةةةظقيم فؽةةـ  ةةةذه افًقوشةةةقي 

فةقا ؼ  ػَ فقًً مـ صلن إؾرادم وفقًً مةـ صةلن افةدظوة افةذيـ جيةى ظؾةقفؿ أن يُ 

ادًةةؾؿقن  عومةةي وأكةةو حقةةـام أؿةةقل:  عومةةي ـةةدظقةم فؽةةـ افتؽتةةؾ وافتجؿةةع ظةةذ 

ًةةةةتحقؾ أن يؿؽةةةةـ  ةةةةذه افةةةةدظقة ٓ  ػةةةةك ظةةةةذ أي مًةةةةؾؿ ظوؿةةةةؾن ٕكةةةةف مةةةةـ اد

فؾةةةدظوة أو فةةةٌعض افةةةدظوة أن جيؿعةةةقا ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ ظةةةذ اخةةةت ف كزظةةةو ؿم 
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ومةةةةةذا ٌفؿم  ةةةةةؾ وكزؽةةةةةو ؿم وأحةةةةةزاهبؿ يف ـتؾةةةةةي واحةةةةةدة ؿويؿةةةةةي ظةةةةةذ افؽتةةةةةوب 

 وافًـيم ومـفٍ افًؾػ افصوفت...

 )حصؾ  ـو اكؼطوع صقيت(

غَ ﴿..]مصةةةدؿًو[ فؼةةةقل رب افعةةةودغ: افشةةةقخ: ـْ *  َوٓ َيَزاُفةةةقَن نُيْتَؾِِػةةة ٓ  َمةةة إِ

َؽ   .[221-221]ه:::﴾َرِحَؿ َر  

وفؾحةةةديٌ حةةةديٌ افػةةةرق افةةةذي أذت إفقةةةف ةكػةةةًوم وفؽةةةـ ظةةةذ إؿةةةؾ افةةةذيـ 

افةةذي حؽةةك ر ـةةو ظةةز وجةةؾ  ¢يريةةدون أن يًةةؾؽقا شةةٌقؾ اح وشةةٌقؾ رشةةقل اح 

 َ ِصَرٍة َأَكو إَِػ اح ِ َظَذ  اُؿْؾ َ ِذِه َشٌِقِع َأْدُظق﴿ظـف يف افؼرةن أكف أمره أن يؼقل: 

ـِ  ـَ  َوَم ٌََعـِل َوُشٌَْحوَن اح ِ َوَمو َأَكو ِم ـِغَ  ام   .[261]ي:سف:﴾ادُْْؼِ

 مٓء جيى أن يتؽتؾقا ظذ  ذا إشوسم ومؽقن  ل افػرؿي افـوجقيم ؾققم 

قن مر قةي   ة رَ متؽتؾ  ذه اعامظي ظذ  ذه افػفةؿ افصةحقت ف،شة م افصةحقت ويُ 

 ظيم ؾققمئذ يػرح ادممـقن  ـك اح مٌورك ومعوػ.صحقحي ـؽتؾي وـجام

أمةةةو ا ةةةروج ظةةةـ  ةةةذه افةةةدظقة وإصةةةغول ظومةةةي ادًةةةؾؿغ  قةةةء ةخةةةرم ؾفةةةق 

اكحةةةراف خطةةةر شةةةقؽقن ظوؿٌةةةي  ةةةذا آكحةةةراف أن يصةةةوب اوظةةةي افًةةةؾػقغ ٓ 

ؾةقا شةـغ ضقيؾةي ظشؿت اح  ؿثةؾ مةو أصةقًٌ اوظةوت إحةزاب إخةرىم أن ي

دظقن.. ويعؿؾةةقنم وفؽةةـ افؼوظةةدة افتةةل أذت إفقفةةو ةكػةةًو: وضقيؾةةي جةةدًام و ةةؿ يةة

 )مؽوكؽ راوح(.

وفةةةئـ يًةةةتػقد افةةةدظوة افًةةةؾػققن  دايةةةي ؾةةةرد ؾضةةة ً ظةةةـ أؾةةةراد يةةةدظق ؿ إػ 

افؽتةةةوب وافًةةةـي وير ةةةق ؿ مر قةةةي صةةةحقحي ظةةةذ  ةةةذه افةةةدظقة خةةةر بةةةؿ مةةةـ أن 

م و  يممـةقا جيؿعقا ويؽتؾقا ةٓؾًو  ؾ م يغ مـ افٌؼم و ؿ   يػفؿقا اإلشة 
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 وإلشةة م افةةذي أكزفةةف اح ظةةز وجةةؾ ظةةذ ؿؾةةى حمؿةةد ظؾقةةف افًةة مم و وفتةةويل   

 قا افس قي ظذ  ذا إشوس مـ افػفؿ اإلش مل افصحقت.   رَ يُ 

ظـ مقشعفؿ يف دظق ؿم وظـ اظتذار ؿ .فذفؽ كحـ كـصت أن يساجعقا.. 

يؼةةول: ظةةذر أؿةةٌت مةةـ ادحؽةةل يف افًةةمالن ٕن  ةةذا افعةةذر يف احلؼقؼةةي  ةةق ـةةام 

 ذكىن ؾ  يؽؾػ كػًًو إٓ وشعفو.

وافغؾةةق يف افةةدظقة دون افؼقةةد ادةةذـقر ةكػةةًو ـةةام ذـةةرت أيضةةًو يف... ـ مةةل 

إن فؽةؾ ظؿةؾ  »: ¢افًو ؼ أن ظوؿٌي  ذا افغؾق  ق آ قةور ـةام ؿةول رشةقل اح 

مف ذةم وفؽؾ ذة ؾسةم ؾؿـ ـوكً ؾسمف إػ شـتل ؾؼد ا تدىم ومـ ـوكً ؾس

 .شإػ  دظي ؾؼد وؾ

ؾنذًا: ظؾقـو أن كظؾ كدظقا افـوس ـؾ افـةوس إػ ؾفةؿ افؽتةوب ؾفةاًم صةحقحًوم 

مٌتديغ  وفعؼقدة افتل  ل أشوس افـجوة يقم افؼقوميم ثؿ  ام جيةى  عةد ذفةؽ مةـ 

معرؾي افػرايض افعقـقيم ثؿ افػرايض افؽػويقي افتل إذا ؿوم هبةو افةٌعض شةؼط ظةـ 

ةةةة  ين إػ افتـٌقةةةةف إػ رء مةةةةـ افغؾةةةةق افةةةةذي وؿةةةةع ادًةةةةؾؿقن ر  افٌةةةةوؿغم و ةةةةذا جَيُ

 افققمن حتك  عض افدظوةم و ق:

أصةةٌحً ـؾؿةةي افةةدظقة وافةةدظوة يف اظتؼةةودي  ةةل مةةـ  دظةةي افعكةة احلةةوضم 

وأكةةةةو يف طـةةةةل أكؽةةةةؿ شةةةةقف ٓ مًةةةةؿعقن  ةةةةذا افؽةةةة م مةةةةـ ؽةةةةريم فؽـةةةةف احلةةةةؼم 

ُؽْؿ َمـطُِؼقنَ ﴿و  .[11]الذاريات:﴾حَلَؼٌّ ِمثَْؾ َمو َأك 

افدظقة افققم وافدظوة أصٌت ـلكف أمةر ؾةرض ظقـةل ظةذ ـةؾ مًةؾؿم وفةق ـةون 

ٓ يعرف مـ اإلش م صقئًوم وادثول معرؾقكف افققم يف ـتؾي إش مقي وخؿي جدًا 

 رجةقن إػ افةةدظقة  ةزظؿفؿم ويًةةؿقن  ةذا ا ةةروج  ةو روج يف شةةٌقؾ احم 
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يؼقفةةقن يف  عةةض افةةٌ د وأـثةةر افةةذيـ  رجةةقن ـةةام يؼقفةةقن يف شةةٌقؾ اح ـةةام 

 افعر قي: ٓ يػرق  غ ا ؿًي وافطؿًيم و غ إفػ وادًطقجل.

  مٓء موذا يػعؾقن؟  مٓء دظوة. دظوة إػ موذا؟ إػ اإلش م! 

ؼةةةقا ؾ  يةةةو اوظةةةي امؼةةةقا احم ؾوؿةةةد افقةةةء ٓ يعطقةةةفم اجؾًةةةقا يف   دـةةةؿ وحَتَ 

معةةةوػ ومدارشةةةقه  قةةةـؽؿم واجتؿعةةةقا يف مًةةةوجدـؿم وامؾةةةقا ـتةةةوب اح مٌةةةورك و

ومػؼفةةقا يف افؽتةةوب وافًةةـين حتةةك مؽقكةةقا ظةةذ  قـةةيم ومؽقكةةقن ـةةام ؿةةول ظؾقةةف 

 .شمـ يرد اح  ف خرًا يػؼفف يف افديـ»افً م: 

وس  ةةمٓء يةةةلمقن  ةةلظامل مًةةتـؽرةم إمةةةو ؤكعؾةةؿ أن ـثةةرًا مةةـ  ةةةمٓء و ةةؿ ر

ؼوظةدة افؽةوؾرة افتةل ٓ جف ً وإمو او  ًم إمةو جفة ً  وإلشة مم وإمةو مةـ  ةوب اف

أصةةةةؾ بةةةةو يف اإلشةةةة مم ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾةةةةٌعض افةةةةدظوة اإلشةةةة مقغ يـتًةةةةٌقن إفقفةةةةو 

 ويعؿؾقن هبوم أٓ و ل: افغويي مزر افقشقؾي.

ؾؼةةةد  ؾغـةةةةو أن اوظةةةي مةةةةـ  ةةةمٓء افةةةةدظوة وصةةةؾقا إػ ؿريةةةةيم ؾقجةةةدوا أ ؾفةةةةو 

مةةةع  يطقؾةةةقن  ؼةةةز ويل زظؿةةةقه وفقةةةًوم ؾةةةريقس اعامظةةةي  ةةةمٓء ضةةةوف حةةةقل افؼةةةز

 افؼقمم دوذا؟ ؿول: فقتلفػ ؿؾقهبؿ!

َؾوْصَدْع  ِاَم ﴿أ ؽذا يلمر اإلش م؟! اإلش م يؼقل فـو مـذ الًي ظؼ ؿركًو: 

ـِ  ِرْض َظةة ْمَمُر َوَأْظةة ـِغَ  ُمةة ةة . وٓ يؼةةقل: اظؿةةؾ ظؿةةؾ اعةةو ؾغم [14]الحجززر:﴾ادُْْؼِ

و ر افؼك وـؾـو يعؾؿ مٌؾغ ا تامم افرشقل ظؾقف افص ة وافً م يف نيوفػي مظ

حتك وفق ـوكً فػظقي وفقًً ظؿؾقي ـوفطقاف حقل ؿٌقر إوفقوء وافصوحلغم 

 غةةر ؿصةةد وكقةةي شةةقئيم ؾؽؾؽةةؿ  فؾػظ افةةذي ؿةةد يصةةدر مةةـ  عضةةفؿ خطةةلحتةةك  ةةو

 ¢أن افـٌةةل »يعؾةةؿ احلةةديٌ افةةذي رواه افسمةةذي وؽةةره ظةةـ أ  واؿةةد افؾقثةةل: 

صةجر افًةدرم ؾؼةول  ـون يف شػر دو مر أصحو ف و ق معفؿ  شةجرة وةخؿي مةـ

 .ش عض أصحو ف ظؾقف افً م: اجعؾ فـو ذات أكقاط ـام بؿ ذات أكقاط
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اجعةةؾ فـةةو ذات »ؼةةقن ظؾقفةةو أشةةؾحتفؿم ؾؼةةول  عضةةفؿ: ؾ  عَ  ةةذه افشةةجرة ـةةون يُ 

 يعـل: معؾقؼوت معؾؼ ظؾقفو إشؾحي. شأكقاط ـام بؿ ذات أكقاط

ام ؿةةةول ؿةةةقم مقشةةةك اح أـةةةز!  ةةةذه افًةةةــ فؼةةةد ؿؾةةةتؿ ـةةة»ؾؼةةةول ظؾقةةةف افًةةة م: 

اَم َبُْؿ ةِبَيٌ ﴿دقشك:  ـَ  .ش[211]األعراف:﴾اْجَعؾ َفـَو إَِبًو 

ج مـ اف ؾظ  ةف يف ؿطع دايرة افؼك حتك  ؾػظ خر ¢اكظروا ا تامم افـٌل 

ذـقةًوم ودةو  ةذا افؾػةظ صةو ف فػةظ ادؼةـغ افؼةدامك مةـ  دون أن يؼصةد معـةًك 

اَم َبُةة ﴿افقفةةقد:  ةة ـَ َبًةةو 
ؾ َفـَةةو إِ م دجةةرد  ةةذه ادشةةوهبي [211]األعززراف:﴾ْؿ ةِبَةةيٌ اْجَعةة

 شاح أـةةز!  ةةذه افًةةــم فؼةةد ؿؾةةتؿ ـةةام ؿةةول ؿةةقم مقشةةك دقشةةك..»افؾػظقةةي ؿةةول: 

 إػ ةخر احلديٌ.

ؾؽقةةػ يًةةتجقز مًةةؾؿ ظةةو   وإلشةة م افؼةةويؿ ظةةذ افؽتةةوب وافًةةـي أن يعؿةةؾ 

فػفؿ وفقؽًى ظؿؾ ادؼـغم وأن يطقف مع افؼقم افضوفغم دوذا؟ ؿول: فقتل

قِْفْؿ ﴿ؿؾةةقهبؿم ؿةةول معةةوػ فـٌقةةف ممد ةةًو فـةةو يف نيوضٌتةةف إيةةوه:  ـُ إَِفةة ـَ ْر ْدَت َمةة
ْد ـِةة َفَؼةة

 .[44]اإلسراء:﴾َصقْئًو َؿؾِقً  

ؾام جيقز فؾؿًؾؿ و خوصي إذا ـون داظقي يريد أن يعؾةؿ مةـ حقفةف أن يشةورك 

شةةورـفؿ افـةةوس يف وةة بؿم  حًةةٌف أن  ةةوفطفؿ فةةقعؾؿفؿ ويةةقجففؿم أمةةو أن ي

 يف افض لم ؾفذا  ق ظغ افض ل.

فةةذفؽ مةةو يؼةةع يف مثةةؾ  ةةذه ادخوفػةةي افؼةةظقي إٓ مةةـ ـةةون   يةةمدب ظةةذ مةةو 

 كدظق افـوس إفقف مـ افؽتوب وافًـيم وظذ مـفٍ افًؾػ افصوفت.

  ذا مو ظـدي جقا ًو ظـ ذفؽ افًمالم وفعؾف   يػتـل رء.

 ؾنذًا: كـتؼؾ إػ افًمال افثوين.

 (00:  30: 00/   280والنور / ) اهلدى 
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 حوه الشيخ مجين السمحَ 

 األفػاٌي زمحْ اهلل
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 اتصاه مجين السمحَ  

 بالشيخ األلباٌي

 إمٌورح ٕول مره يتصؾ يل افشقخ اقؾ افرنيـ.. افشقخ:

 ظع: ظجقى مـ  ـوك.

 مـ  ـوك. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 .... مداخؾي:

 ...مٌع اعفود إؾغوين شؾػل افشقخ:

 اوظي افؼرةن افًـي. مداخؾي:

 أصحوب  ؾي ادجو د. صػتفو ر؟  افشقخ:

 ... مش... يو صقخ.. مداخؾي:

ٓ مؾقن فؽـ مو يف صقرم ادؼصقد ـةون يف إول أشةئؾي مةـ  عةض  افشقخ:

اعامظةةي ادؾتػةةغ حقفةةف مةةـ افعةةربم وجفةةقا  عةةض إشةةئؾي ادتعؾؼةةي  ةةوخت ف 

ؿ  ام  ق معروف فديؽؿ اقعًوم فؽـ افظو ر أن إمراء وافؼقات  ـوكم ؾلجٌتف

 ذا فقس شمال افشقخ اقؾ افرنيـ كػًفم ؾػقجئةً وإذا  ةف  ةق يٌةدأ افؽة مم 

و ؾؽـةةةةي أظجؿقةةةةي واوةةةةحي جةةةةدًام فؽةةةةـ مةةةةو ؿةةةةدم كػًةةةةف إيلم فؽـةةةةف يةةةةتؽؾؿ  ؽةةةة م 
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افشجعون يعـلم ادؼدامم ؾليضًو أجٌتفم فؽـ يؼقل: وـام معؾؿ مـ ظةوديت أؿةقل 

ؽ ظةةـ شةةمافؽ؟ ؿةةول يل: ٓم مةةو أخةةذت جةةقاب شةةمايلم ـلكةةف  ةةق فةةف  ةةؾ أجٌتةة

صةةةةعر أين ٓ أؾفةةةةؿ ظؾقةةةةفم أو أكةةةةف ٓ يػفؿـةةةةل وإػ ةخةةةةره.. ؾؽؾةةةةؿ أحةةةةد اإلخةةةةقان 

افعربم  ذا إخ ؿول يل: افذي ـون يؽؾؿؽ ةكػًو  ق افشقخ اقةؾم و ةق يًةلل 

ظةةةةـ ـةةةةذا وـةةةةذام ـةةةةون افًةةةةمال أن افشةةةةقخ اقةةةةؾ  ةةةةؾ  ةةةةق إمورمةةةةف إمةةةةورة ظومةةةةف أم 

 صيم  ؽذا ـون افًمال.خو

ؿؾةةً فةةف: ٓ  ةةل إمةةورة خوصةةيم وٓ مؽةةقن اإلمةةورة ظومةةي إٓ حقةةـام يٌةةويع  ةةذا  

 إمر أو ذاك  قعي ظومي مـ ادًؾؿغ يف ـؾ أؿطور اإلش م.

 وإذ ـامن مش  ذا  ق اعقاب.

فؽـ مٌقـةً  عةد مةو مؽؾةؿ  ةوفعر  أن  ةؿ ٓ يعرؾةقا يًةلفقام وإذ افًةمال  ةق: 

 اقؾ إمورمف إمورة ظومي أو خوصي؟ ؾ مثؾ افشقخ 

 ؿعـةةةةك:  ةةةةؾ مةةةةـ يقفقةةةةف افشةةةةقخ اقةةةةؾ مةةةةـ افرؤشةةةةوء وإمةةةةراء يف نيتؾةةةةػ 

مةـ ؿٌةؾ  اقفّة ادـوضؼ افتل  ق أمر وم  ؾ بةمٓء إمةراء ضوظةي  ـةوء ظةذ أ ةؿ وُ 

 إمر... 

 ظع: يعـل زي مـ اضوع أمري ؾؼد أضوظـل.

ف: أن ووةةةت  ةةةو إمةةةرم  ةةةق  ةةةذا جٌةةةً أكةةةو احلةةةديٌ كػًةةةفم ؿؾةةةً فةةة افشةةةقخ:

ؾؽام جيى إضوظةي افشةقخ اقةؾم جيةى إضوظةي افرؤشةوء وإمةراء افةذي كصةٌفؿ 

وا يًةةةلفقن إشةةةئؾي افػؼفقةةةي: ـؿثةةةؾ اعؿةةةع  ةةةغ ؤإمةةةر اقةةةؾم و عةةةد ذفةةةؽ  ةةةد

 افص مغ و ؿ يف احلدود مع افؽػورم أو افشققظقغ.
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ؿ اعؿةع خوصةي : مةو جيةقز فؽةاؿول: ٕكف  عض ادشويخ افذيـ زاروكةوم ؿةوفق 

 اع افتؼديؿ.

ؾلكةةو أجٌتةةةف ـةةةام معؾؿةةةقن  ةةةوعقازم ؿؾةةً فةةةف  خوصةةةي أكـةةةل أمصةةةقرم ومةةةو أدري 

ـقةةػ ووةةعؽؿم أكؽةةؿ أكةةتؿ  وإلوةةوؾي إػ أكؽةةؿ  و ةةدون ؾةةلكتؿ ؿةةقم شةةػرم ؾؾةةق 

ـةةون فةةقس  ـةةوك حةةرج مةةـ ادحوؾظةةي ظةةذ أداء افصةة ة يف أوؿو ةةوم ؾٌوظتٌةةورـؿ 

 ؾفـو وجد شٌٌغ:مًوؾريـ ؾقجقز فؽؿ اعؿع أص ًم 

 افًٌى إول  ق افًػر.

وافًةٌى افثةةوين: احلةةرج افةةذي م ؿةةقهم افعةةدو أمةةومؽؿم  ؽةةـ شةةوظي مؼةةدروا 

 مصؾقام ؾتجؿعقا  غ افص مغ.

  ذا مـ شمابؿ.

 ـذفؽ شلفقا حقل ادًجد  ؾ يؼع ا وذ ادـز ؾقف؟

ؿؾةةةةً:  ةةةةذا  تؾةةةةػ  ةةةةوخت ف ادًةةةةجدم إن ـةةةةون مًةةةةجدًا جومعةةةةًو مؼةةةةوم ؾقةةةةف 

اعؿعةةي واعامظةةي ؾةة  صةةؽ أن  ةةذا شةةـيم أمةةو إن ـةةون  ةةذا مًةةجدًا ٓ مؼةةوم ؾقةةف 

 اعؿعيم إكام اعامظي ؾؼطم ؾذفؽ فقس مـ افًـي.

 .ثؿ اكتؼؾ إػ افًمال ظـ ادحراب يف ادًجدم ؾلجٌتف  لكفٓ  أصؾ فف يف افًـي

ثؿ أخرًا دخؾ يف احلةديٌ افشةقخ اقةؾ افةرنيـم فؽةـ ـةؾ ـ مةف ـةون يف 

يي دظوء  طقل افعؿةرم واكتػةوع ادًةؾؿغ  عؾؿةؽم وكحـة ـةام معؾةؿ ٓ كًةتغـل ظـة افـفو

ظؾؿؽم وشقف كتصةؾ  عةد أن ظرؾـةو ضريةؼ آمصةول  ةؽ  ومػقةًو.. وكحةق ذفةؽم )يعـةل 

 ـ م يدل ظذ إخ ص وظذ احسام فؾعؾؿ.. وكحق ذفؽ(.

 ( 00: 36: 32/ 439) اهلدى والنور /
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 حوه وكتن مجين السمحَ

افًةةمال افثةةوين صةةقخل يًةةلل ظةةـ حمؿةةد  ةةق وةةقوف  ةةؾ تحةةؾ ؿتؾةةف  مداخؾةةي:

 ظؾاًم أن مـ شقليت  عده ؿد يؽقن أشقأ مـفم وأكف يف افػتـي جيى افتزام افدار. 

 وأكف موذا؟  افشقخ:

 يف افػتـي جيى افتزام افدار.  مداخؾي:

كحةةـ ؿؾـةةو شةةؾػًو مةةع  عةةض إخقاكـةةو احلةةوضيـ أوًٓ: يف ؿةةرارة أكػًةةـو  افشةةقخ:

و  ؼتؾف  ذه حؼقؼي ٓ كًتطقع أن كؽتؿفون ٕكةف رجةؾ ضغةك و غةكم فؽةـ يف هرك

افقؿةةً كػًةةف ؿؾـةةو: ظًةةك أن يؽةةقن خةةرًا فـةةو ذًا ٕظةةدايـون ٕن مثةةؾ  ةةذا افؼتةةؾ 

 ¢فقس  ةق مةـ مـفجـةو اإلشة مل افةذي كػفؿةف مةـ ـتةوب ر ـةوم ومةـ شةـي كٌقـةو 

 و و جرى ظؾقف شؾػـو افصوفت.

وا  عةد ا ؾػةوء افراصةديـ   يؽقكةقا ؤؾقك افذيـ جوؾـحـ كعؾؿ ـثرًا  لن اد

مؾتزمغ فؾؽتوب وافًـي افتزامفؿم وٓ ـوكقا شةوفؽغ مًةؾؽفؿم ـةوكقا مـحةرؾغ 

ظةذ ظؾةامء ؿؾق ً أو ـثرًام وحًٌؽؿ مث ً ظذ ذفؽ: ؾتـي ادلمقن افةذي ؾةرض 

رك زموكةةةف أن يؼقفةةةقا:  ةةةلن ـةةة م اح افةةةذي  ةةةق صةةةػي مةةةـ صةةةػومف مٌةةةو اإلشةةة م يف

ومعةةةةةوػ أن يؼقفةةةةةقا  لكةةةةةف نيؾةةةةةققم و ةةةةةع يف ذفةةةةةؽ ـثةةةةةر مةةةةةـ أيؿةةةةةي ادًةةةةةؾؿغم 

موم أنيدم وؿتؾ مـفؿ ـثرون وؾتـ مـفؿ ظديدون اإلو خوصي مـفؿ إموم افًـي 

ومةةع ذفةةؽ   يػؽةةر أحةةد  ةةمٓء إيؿةةي أن يرشةةؾ إػ مثةةؾ  ةةذا افةةذي ؾةةرض  ةةذه 
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يعؾؿةقن أن مثةؾ  ةذا افض في ظذ أيؿةي ادًةؾؿغ أن يؼتةؾ وأن يغةدر  ةفن ٕ ةؿ 

افغةةةدر أوًٓ: فةةةقس مةةةـ مةةةـفٍ افًةةةؾػ افةةةذيـ مضةةةقام وثوكقةةةًو: أكةةةف ؿةةةد يسمةةةى مةةةـ 

 ادػوشد أـثر مـ مصؾحي افؼضوء ظذ مثؾ  ذا افطوؽقي.

وفذفؽ ؾلكةو ؿؾةً: أكةو أرجةق يف افقؿةً افةذي هركةو  ؼتؾةف كرجةق أن ٓ مؽةقن 

ٌي دةةةو يًةةةؿك  لضػةةةول افعوؿٌةةةي أشةةةقأن ٕكةةةف مةةةو افػويةةةدة أكةةةتؿ معؾؿةةةقن رأيـةةةو  وفـًةةة

احلجةةورة وآكتػووةةي افػؾًةةةطقـقي  ةةذهم كحةةةـ كؼةةقل:  ةةذا ٓ يػقةةةد صةةقئًو إض ؿةةةًون 

ٕ ةةؿ إن ؿتؾةةقا هيقديةةًو ؿتةةؾ مؼةةو ؾفؿ ظةةدد أـةةز وأـةةزم إذا ؿتؾةةقا هيقديةةًو ؿتؾةةقا مةةـ 

ادًةةؾؿغ أـثةةر وأـثةةر و ؽةةذام وفةةذفؽ ؾةةـحـ ٓ كةةرى  ةةذا افغةةدر و ةةذا افؼتةةؾن 

دوفي إش مقي مةلمر وظةذ ادًةؾؿغ أن يـػةذوام وإكةام  ةل  ٕكف فقس  ـوك أوًٓ:

 ةراء اراوفقي  قايقي ٓ يـظر إػ مو يسمى مـ ورايفو مـ ظقاؿى شقئي.

 خ صي افؼقل: ٓ كرى  ذا افؼتؾ و ذا افغدر. 

افًمال افثوفٌ  وفـًٌي فؾؼتؾ.. فؾؼومؾ صقخل يعـل: يعتز ؿومؾ ؿتؾ  مداخؾي:

 ةثؿ ظؾقف؟ 

  ذا يعقد إػ افداؾع وافٌوظٌ. ٓم  افشقخ:

 كعؿ جزاـؿ اح خر.  مداخؾي:

صقخـو ذـرمؿ يف أثـوء احلديٌ أن ادلمقن   يؼؿ أحد ظؾقةف وؾعةؾ  مداخؾي:

 مو ؾعؾ مع أكف ٓ ـ جرير .. 

ظػقًا أكو   أؿؾ:   يؼؿ أحد ظؾقف كعؿم ؿؾً: ٓ أحد دؾةع مةـ  ةمٓء  افشقخ:

 ويؽػل ذ ادممـغ مـف.  إيؿي دؾع رج ً نيؾصًو فقؼتؾف

 مشفقر: أنيد  ـ كك ـون يػؽر  ؼتؾف. 
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 ـون يػؽر.  افشقخ:

 مشفقر:  ؼتؾف وـون حمدثًو ومدحف أنيد وؿول: رنيف اح فؼد جود  ـػًف. 

 فؼد موذا؟  افشقخ:

 مشفقر: فؼد جود  ـػًفم ويذـر أخٌور مػصؾي ضقيؾي جدًا.

 دوذا جود  ـػًف؟  افشقخ:

 م ظؾقف وأراد أن يؼتؾف. مشفقر: ٕكف ؿو

 ؾفؿًم و عد ذفؽ موذا حصؾ؟  افشقخ:

 مشفقر: ؿتؾ. 

 ؿتؾ.  افشقخ:

مشةةةةفقر: ؿتؾةةةةف ادةةةةلمقنم ظؿةةةةؾ حرـةةةةي ووزع كةةةةوس يف  غةةةةداد ظػةةةةقًا ؿًةةةةؿفو 

ةةةةة وَ فؼًةةةةةؿغ وصةةةةةـع رايةةةةةوت وووةةةةةعفو يف ة ةةةةةور وَ  ً وؿةةةةةً فؾؼقةةةةةوم ظؾقةةةةةف وفؼتةةةةةؾ ؿ 

ام شةةئؾ ظـةةف أنيةةد ادةةلمقن وأور ظؾقةةف ووصةةؾ خةةزه إػ ادةةلمقن وؿتةةؾم ؾؾةة

 ؿول: رنيف اح فؼد جود كػًف مو أجرأه أو  ـػس افعٌورة  ذه. 

أكةةةو أؿةةةقل: رنيةةةف اح يةةةو أخةةةل! فؽةةةـ  ةةةذا مكةةةف صخ ةةة ٓ يؿثةةةؾ  افشةةةقخ:

افػؽر اعامظل  وفـًٌي فعؾامء ادًؾؿغ يعـل:  ؾ أكً مظـ أكف ـون ٓ يؿؽةـ 

ؿقن:  جامظةةي افتؽػةةر ؿـ يًةةق ـوكةةً افػؽةةرة ادقجةةقدة افقةةقم ؾةةقؿتةةؾ ادةةلمقن فةة

وابجةةرة فةةق ـوكةةً  ةةل ادًةةقطرة ظةةذ ظؾةةامء ادًةةؾؿغ يف ذفةةؽ افزمةةون أكةةف ٓ 

يقجةةد ؾةةقفؿ مةةـ يةةلمر مؾؿقةةذ فةةف  ؼتةةؾ مثةةؾ ادةةلمقنم ٓ  ةةؿ يؼةةررون يف ظؼويةةد ؿ 

ـةةةةام معؾةةةةؿ  ةةةةلن ا ةةةةروج ظةةةةذ إيؿةةةةي ٓ جيةةةةقز دةةةةو يسمةةةةى مةةةةـ وراء ذفةةةةؽ مةةةةـ 
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ـ كك ادروزي رنيف اح ؾقؽقن  ةذا افػًودم ؾنذا صت  ذا ا ز ظـ حمؿد  

 رأي فف. 

 أنيد  ـ كك ا زاظل.  مداخؾي:

 كعؿم ؾعذ ـؾ حول  ذا ا ز ذـره ا ـ جرير مث ً أو مـ؟  افشقخ:

ؾ جةدًا يف أخٌةور ؿقومةف  مداخؾي: ذـره ا ـ جرير يف افتوريخ يف افعوذم وَؾص 

... 

 ضقى! فعؾف يؽقن  ذا مـ خز .. مث ً.  افشقخ:

 ذـره افذ ٌل  صقغي أيضًو يعـل.  داخؾي:م

 اعزم.  افشقخ:

 كعؿ يف افًر. مداخؾي:

 ظذ ـؾ حول اعقاب افذي ظـدي  ق  ذا.  افشقخ:

صقخل افًمال إخر دحؿةد يؼةقل: ظةـ حؽؿتقةور أٓ كًةتطقع أن  مداخؾي:

 كختؾؼ فف إظذار. 

 افؼوؾقي اح يعطقؽ افعوؾقي.  مداخؾي:

  ـ ضو ر.  ذا حمؿد  مداخؾي:

 فؽـ  ذا افًمال ؽومض.  افشقخ:

أكةةةو ٓ أدري مةةةوذا يؼصةةةد  ةةةة: أن كختؾةةةؼ فةةةف إظةةةذار يعـةةةل:  ةةةؾ ؾعةةةؾ  مداخؾةةةي:

 رء حؽؿتقور. 
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يؿؽـ يؼصةد  وفـًةٌي فؼتةؾ اقةؾ افةرنيـ إذا ـةون افًةويؾ يعـةل: أن  افشقخ:

 فف يدًا يف ؿتؾف ؾـقجد فف إظذارم ٓ كدري موذا يؼصد. 

م أخذ مـو ذيط فقافده افذي  ق رؿؿ الًاميي وظؼيـ كعؿ صقخـومداخؾي:

 مؽؾؿً ؾقف صقخـو أكً ظذ مؼتؾ افشقخ اقؾم ومـ ثؿ جؾًتؽؿ مع أخقكو. 

 ؾورس.  افشقخ:

ٓ صةقخـوم مةع أخقكةو افةذي  ةق مٌةع أ ةق طٌةل أو افٌحريـةلم مؽؾؿةً  مداخؾةي:

ظةةذ مقوةةقع: اقةةؾ افةةرنيـ كعةةؿم و عةةض إمةةقر يف اعفةةود وـةةذام وــةةةً 

 أظطقً فئخ: أ ق حمؿد. 

 إذًا يؼصد: ؿتؾ اقؾ افرنيـ.  افشقخ:

  ذا  ق افظو ر يعـل.  مداخؾي:

... ضؾةةع ؿٌةةؾ أيةةوم أخٌةةور ظةةـ حؽؿتقةةور أكةةف جيؿةةع افـةةوس مةةـ أجةةؾ  مداخؾةةي:

 ظؿؾ رء يف ادـطؼي فؾًقطرة ظذ احلؽؿ. 

ٓ  ةةةق يؼصةةةد إذا أظةةةرف أكةةةو ... كتحةةةدث أكةةةو وأكةةةًم أكةةةو أرجةةةت أكةةةف  مداخؾةةةي:

 يؼصد: ؿتؾ كجقى افرنيـ ضو ر يمـد  ذا افؽ م. 

 ذا افذي يتٌودر إػ ذ ـلم ٓ مو أجد فف ظذرًا يف ذفؽن ٕكف ٓ ؾرق  افشقخ:

 قـةةةف و ةةةغ اقةةةؾ افةةةرنيـ مةةةـ حقةةةٌ أكةةةف يؿثةةةؾ يعـةةةل: اوظةةةي مةةةـ اعامظةةةوت 

اإلشةةة مقيم ؾؾةةةقس فةةةف أن يتكةةةف وأن يًةةةعك فؼتةةةؾ مةةةـ  وفػةةةف يف دظقمةةةف ويف 

ؾق فن ٕكةةف   يصةةٌت حةةوـاًم أظةةذ وٓ  قيةةع مةةـ ادًةةؾؿغ حتةةك مـفجةةف ويف أشةة

 يؽقن فف افتكف ادطؾؼ. 
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صةةقخـو! يف إمةةس  ةةؿ أخرجةةقا اقةةؾ افةةرنيـ ومةةـ معةةف مـطؼةةي  مداخؾةةي:

 حررو و وأؿومقا ؾقفو ...

فذفؽ احلؼقؼي ـون جيى أن يؽقن حمؿد مقجقد وكػفةؿ مـةف مةو  ةل  افشقخ:

  موذا؟ وجفي كظرهم وكحصؾ فف ظذ ظذر يف

  ق داياًم معف أذضف يقزع يف مقوقع: افتؿس ٕخقؽ ظذرًا.  مداخؾي:

  ؽذا.  افشقخ:

  ق يعرؾف يو صقخـو.  مداخؾي:

 ضٌعًو .. افشقخ:

 ( 00:  49: 19/   517) اهلدى والنور / 

 ( 00:  56: 02/   517) اهلدى والنور / 
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 كمىة حوه وكتن مجين السمحَ

ودرة افشةةةقخ ادجو ةةةد اقةةةؾ افةةةرنيـ رنيةةةف اح  عةةةد أن ؿتؾةةةً إيةةةدي افغةةة

معوػ صفقدًا يف شةٌقؾ احلةؼ وافعؼقةدة افصةوؾقي وٓ كزـةل ظةذ اح أحةدًام مؽؾةؿ 

صةةةقخـو افع مةةةي إفٌةةةوين حػظةةةف اح  ؽؾؿةةةي جومعةةةي حةةةقل ادقؿةةةػ افصةةةحقت يف 

 م.7/3/7337 ة م ادقاؾؼ: 7377/صػر/77ذفؽ ؾؼول  توريخ 

امصةؾ   أحةد اإلخةقة مةـ افريةوض حةقل  ةذه  صقخـو! أؿقل: أمس مداخؾي:

ادصةةةقٌي افتةةةل أدةةةً حةةةقل مقوةةةقع افشةةةقخ اقةةةؾ رنيةةةف اح معةةةوػ ومةةةو صةةةو ف 

ذفؽم ؾقذـر أكف وصؾف خز أو أخةزه مةـ شةؿع افشةقخ ظٌةد افعزيةز  ةـ  ةوز ظـةدمو 

ةةة ؾ ظةةةـ  ةةةذه ادًةةةلفي ؾؽلكةةةف َخ ئشةةة ةةة ػ مةةةـ أمر ةةةو وفَ ػ  ػ مةةةـ صةةةل و ؿةةةوي ً:  ةةةذه ط 

يؿي أو رء مةـ  ةذا وفقًةً ـةام يتصةقر أو أ ةو.. يعـةل:  ةمٓء مًلفي ثلريي ؿد

ـةةذا وـةةذا مقحقةةد و ةةدع وإػ ةخةةرهم ؾقؼةةقل: كحةةـ ٓ كةةدري أن  ةةؾ فةةٌس ظةةذ 

افشةةةةقخ أم أكةةةةف ؿةةةةول  ةةةةذه افؽؾؿةةةةي مؾطقػةةةةًو فئجةةةةقاء وامتصوصةةةةًو حلامشةةةةي  عةةةةض 

إذا افشٌوب ومو صو ف ذفؽم ؾؼول  ذا إخ وأكو أكؼؾ ضؾٌف ؿول: كرجق مـ افشةقخ 

مًةةتطقعقا أن يةةتؽؾؿ مةةع افشةةقخ ا ةةـ  ةةوز يقوةةت فةةف  عةةض إمةةقر  ةةذهم ؾلكةةو ـةةون 

 جقا  مـ جفتغ:

اعفةةةي إوػ: أكةةةف أوًٓ صةةةقخـو يعـةةةل: أن كصةةةقحتف كًةةةلل اح أن يؽتةةةى فةةةف 

 افشػوء وافعوؾقي.
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ثوكقًو:  ذا فقس مـ مـفٍ صقخـو افؽ م يف  ذه افؼضويو وخوصي أكف مةث ً يف 

مةةو مؽؾةةؿ افشةةقخ مةةع  ةةمٓء مةةع مؼةةديره بةةؿ ؾؽقةةػ يف مثةةؾ  ةةذه حةةرب ا ؾةةقٍ 

ادًةةلفيم ؿةةول: كحةةـ كةةقد.. ؿؾةةً فةةف: أكةةو أكؼةةؾ فشةةقخـو  ةةذا افةةرأي وكًةةلل اح أن 

 يليت  وفذي  ق خرم أحًٌٌ يعـل مـ  وب أداء إموكي أن..

 جزاك اح خرم كًلل اح أن يصؾت أحقال ادًؾؿغ. افشقخ:

و أخٌةةور حمقطةةي وـوصةةػي.. ادًةةلفي افتةةل أصةةور إفقفةةو احلؼقؼةةي كحةةـ فةةقس ظـةةدك

افشةةةقخ ا ةةةـ  ةةةوز  ةةةل معروؾةةةي يف مؾةةةؽ افةةةٌ دم فؽةةةـ افتلـةةةد أن  ةةةذا افؼتةةةؾ  ًةةةٌى 

ادةةةةذـقر أو  غةةةةره.. ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةول شةةةةتظفر احلؼقؼةةةةيم وأن أاـةةةةك أن يؽةةةةقن 

 افقاؿع  ق  ذا ٓ يؽقن أوشع مـ ذفؽ.

يـ.. ـوكً مقجد مـووصةوت مو أدري يو صقخ افذي  ؾغؽؿ ؿٌؾ صفر مداخؾي:

وـةةة م  ةةةغ اوظةةةي حؽؿتقةةةور واوظةةةي افشةةةقخ اقةةةؾ افةةةرنيـم ؾؾةةةام أصةةةٌحً 

اكتخو ةةوت ؿٌةةؾ ؾةةسة  ةةغ اعامظةةوت اإلشةة مقي داخةةؾ ــةةرم وـةةون افشةةقخ اقةةؾ 

افرنيـ يرؾض  ذا إشؾقب وآكتخو وت وفؽـ ؿول: مو دام أكتؿ امػؼتؿ ظةذ 

ؾ افةرنيـ وافقةًو ظةذ  ةذه افقٓيةي ؾعـةد  ذا ؾٌفوم ؾل ؾ ــر اكتخٌقا افشةقخ اقة

ذفةةةؽ أخةةةذ افقٓيةةةي ؾٌةةةدأ يف مـظةةةقؿ إمةةةقرم ؾؿـفةةةو وؿةةةػ افـةةةوس افةةةذيـ تحؿؾةةةقن 

إشةةؾحي فسويةةع افـةةوس وافـفةةى و ةةذه إمةةقر افػةةقى افتةةل معةةؿ أؾغوكًةةتونن 

ٕن ـؾ مـطؼي تحررو و حتؽؿفو ظدة اوظوت ؾتصٌت ؾقىم ؾعـدمو اشتؾؿ 

ر أخذ يدب إمـ ؾقفو ويـػذ  ذه إمقر ؾؼةوم  تقؿقةػ اقؾ افرنيـ مـطؼي ــ

 عض اعامظةوت  عةدم نيؾفةؿ فئشةؾحي  ةذا أمةر.. ؾؼةوم  تقؿقةػ ؿطةوع افطةرق 

 ومتو عتفؿ يف  ذه افقٓيي حتك اشتتى فف إمـ.



 حول الصيخ مجيل عبد الرمحن األفغاني -------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

777 

ؿٌةةةةؾ مةةةةدة صةةةةفر أو صةةةةفريـ  وفضةةةةٌط مقجةةةةد اوظةةةةي عامظةةةةي حؽؿتقةةةةور ـةةةةون 

د اإلخةةقة افؼةةودة افعةةرب افةةذي يةةدخؾقن مـطؼةةي ــةةر  لشةةؾحتفؿ ؾؽةةون يقجةةد أحةة

اشةةةةةؿف: ظٌةةةةةد اح افةةةةةدمومل ـةةةةةون مقجةةةةةقد ؾؼةةةةةول بةةةةةؿ: ٓ مًةةةةةتطقعقن أن مةةةةةدخؾقا 

 وٕشةةةؾحين ٕن ادـطؼةةةي  ةةةذه أن أمةةةـ ؾرؾضةةةقا ثةةةؿ اكًةةةحٌقا ظةةةودوا مةةةـ حقةةةٌ 

أمةةةقام وفؽةةةـ  ةةةدأت أمةةةقر  ةةةغ اعامظةةةوت ؾقوةةةعقا يف رمضةةةون افةةةذي مهةةة.. 

ة يف أشةةد أ ةةود افتةةل  ةةل ظوصةةؿي اوظةةي حؽؿتقةةور ووةةعقا متػجةةرات يف افًةةقور

ــر ؾوظتؼد اقع ادجو ديـ أ و إكام صقاريخ اشؽقد وفؽـ   جيدوا صظويو 

 بذه افصقاريخ.

ثوكقًو: ـون احلزب اإلش مل حلؽؿتقور ـةون يةقزع احلؾقيةوت  عةد  ةذا إمةر 

ؾوفرجةةؾ افةةةذي يؿؾةةةؽ افًةةةقورة افتةةةل مػجةةةرت ؽةةةر مقجةةةقد يف ادـطؼةةةي  ةةةو أدى 

مؾؼك افشٌفي إػ اوظي حؽؿتقور وفقًقا متلـديـ ؾؾةذفؽ افشةقخ  ظ موت أ و

 اقؾ   يكح  وشؿ اعامظي..

 ظػقًا! ظـدمو مػجرت افًقورة ـون  ـوك رء؟ افشقخ:

كعؿم موت الًي ومًعغ صخص وأحرؿً.. ٕ و ـوكً مقجقدة  مداخؾي:

 يف افًقق افريقز ..

 أو أر عاميي صخص.. مداخؾي:

ـ حدود إر عاميي أو ـذا.. اعرحك ـثر.. ادح ت.. كعؿم يؿؽ مداخؾي:

  ققت  دمً.

ثةةؿ حصةةؾ أمةةر ةخةةر اشةةتجدت إمةةقر  ةةو ؿةةوفقا: إن ادجو ةةديـ افعةةرب  ةةؿ 

افةةذيـ تحروةةقن اقةةؾ افةةرنيـ ؾطؾةةى اقةةؾ افةةرنيـ  تفديةةي إمةةقر وضؾةةى 
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مـ اإلخقة افعةرب أن يسـةقا اعٌفةوت ادقجةقدة وافةذ وب إػ  قشةوور وفؽةـ 

 قا  قوع أفغوم ظذ ضريؼفؿ فؾد و وت..ؿوم

 مـ افذي ؿوم؟ افشقخ:

اوظي حؽؿتقور ؾامت أحد اإلخقة افًعقديغ افةذي  ةق افغومةدي  مداخؾي:

وأحةةد اإلخةةقة افًةةقداكقغ ؾعـةةدمو اـتشةةػقا ؾًةةلفق ؿ: دةةوذا ؾعؾةةتؿ  ةةذا؟ ؿةةوفقا: 

لصةٌت فؾشققظقغم ؾؼوفقا:  ذا خط ريقز يـزل ادجو ديـ  عر و ؿ إػ ــر ؾ

ادجو ةةةةديـ يعةةةةوكقنن ٕن افطريةةةةؼ أن مؾغةةةةقم ؾلخةةةةذوا يـزفةةةةقن مشةةةةقًو  ةةةةو زاد 

 ادشؼي ظؾقفؿ.

 ـوك أمقر أخرىم مث ً: حرب حؽؿتقور بؿ إظ كقًو يف اإلظ م ؾٌدأ يةتؽؾؿ 

يف اإلظ م وهيةوجؿ اقةؾ افةرنيـ وهيةوجؿ  ةمٓءم ثةؿ ؿةوم افشةقخ ظٌةد افعزيةز 

افةةذي  ةةق كةةزار اعر ةةقع وافشةةقخ أ ةةق حةةوزم  نرشةةول  ؿقظةةي ؿٌةةؾ ث ثةةي أشةةو قع 

ـوك وأرشؾ مـصقر أ ق خـجةرم ؾةذ ٌقا  ـةوك وحةووفقا  ظدكون ظرظقر وٓ زال 

 أن يتػفؿقا مع..

 مؽؾؿ معؽ أمس صقخـو مـصقر أ ق خـجر.. مداخؾي:

 مـ افريوض؟  ذا حؽك افشقخ:

ور  قا وجفوت افـظةر وفؽةـ وجةدوا أن حؽؿتقةر  ؼَ كعؿم ؾحووفقا أن يُ  مداخؾي:

متعـً ويريد أن يـفل.. يؼقل: أن  ذا رجؾ ـون معل وٓ جيى أن  رج ظذ 

  ذه اعامظيم ؾفذه إمقر ـؾفو مدور أ و فقًً ظؿؾقي ثلر.

ويقجد ظؿؾقي ـوكً ظذ ج ل أ ود ؿٌؾ أشٌقظغ أو ث ثي أشو قع ؾؾام ـوكقا 

ا ؾةػ  قن مةـ ْيَة هيواقن ج ل أ ةود وجةدوا اوظةي اقةؾ افةرنيـ أ ةؿ يُ 
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ؾحووفقا أن تحددوا مـطؼي افرمةل افتةل مةلمقفؿ مةـ ا ؾةػ ؾقجةدوا أ ةو اوظةي 

حؽؿتقةةةور ومعطةةةؾ ابجةةةقم ظةةةذ جةةة ل أ ةةةودن ٕ ةةةؿ ـةةةون ييةةة قن مةةةـ ا ؾةةةػ 

 ؾرجعقا واكًحٌقا.

 ؾفذه إمورات ـؾفو مدل ظذ أكف ـون أمر معد ومًٌؼم واح أظؾؿ.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

 وـذفؽ احت ل اإلمورة ـؾفو  و يدل أ و.. مداخؾي:

 ةةذا افةةذي أمةةس رـةةز ظؾقةةف افشةةقخ ر قةةع.. امصةةؾ  ـةةو أمةةس صةةقخـو!  مداخؾةةي:

ورـةةز ظةةذ  ةةذه افـؼطةةي ؿةةول: إمةةر أوشةةع مةةـ ؿضةةقي أن افشةةقخ اقةةؾ ؿتؾةةقه أو 

ؿتؾقا مـ معفن أن افؼضقي ؿضقي مـفٍ وؿضقي دظقة وؿضقي حؼ و وضؾم  دفقؾ 

اإلمورة وأخرجقا افـوس وـذام حتك إخ وفقد ؿول: ـون يقجةد أ ؿ احتؾقا ـؾ 

مؼتقةةؾ وكًةةوء واح ذـةةر ـؾؿةةي فؽةةـ مةةو أدري أن  عضةةفؿ يغتصةةٌقن افـًةةوءن ٕ ةةؿ 

 يعتزو ؿ ـػورًا صقخـون ٕن  مٓء و و قي ظـد ؿ.

  ذا واح مو أشتٌعد مـ  عض إؾراد فؽـ افرؤوس ـذفؽ؟ افشقخ:

 فرؤوس.مو ذـر  ذا ظـ ا مداخؾي:

 ضقى! أكو حدثـل  ذا افذي شؿقتف ةكػًو.. افشقخ:

 مـصقر. مداخؾي:

 أن أخقكو ظدكون حمجقز  ؾ  ذا صحقت؟ افشقخ:

 .كعؿم أخزكو ... هبذا فؽـ أمس يؼقفقن أكف أن  ق يف أمون احلؿد ح مداخؾي:

  ق ـون معف ومؽؾؿ معف ... مداخؾي:
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 مع مـ؟ افشقخ:

 مع إخ ظدكون. مداخؾي:

  توز. قخ:افش

يو صقخ! امصؾـو ظذ أحد اإلخقة يف مؽي  ودجو ديـ يف افريوض  مداخؾي:

ظـةةةد ؿ إخٌةةةور ؾقؼةةةقل: أن افتؼتقةةةؾ مةةةو زال مًةةةتؿر وأن افًةةةػورة اإليراكقةةةي مةةةدؾع 

 مؽوؾئوت وروامى دـ يؼتؾم ؾفؾ  ذه ـؾفو مدل ظذ أن ادًلفي مًلفي ثلريي؟

 أ دًا. افشقخ:

 أمرًا د ر  ؾقؾ. مداخؾي:

مةةةذـر أكةةةً ـةةة م إخ اةةةول ا ةةةـ )رايةةةػ( كجةةةؿ افةةةذي ـةةةون ضقيةةةؾ  مداخؾةةةي:

 وـقػ دور افشقعي صقخـو يف ...

 كعؿ. افشقخ:

 كعؿم يؽقن  ذا افقء يف ذ ـؽ يو صقخ. مداخؾي:

ٓم ٓ يقجد ظـةدي اشتحضةور مػصةقع فؽةـ  ةذا مقؿةػ افشةقعي مةـ  افشقخ:

 ؿديؿ افزمون معروف.

مث ً وحؽؿتقور و عض افـشطغ  ـوك يف مقجد امصوٓت رشؿقي  غ شقوف 

ٓ  فقس  ـوك رء مـ ذفؽ؟  ادؿؾؽي و

حتك يف أيومـو ادةمار افشةعٌل اإلشة مل افةذي ظؼةد يف مؽةي ـةون  مداخؾي:

افشقخ ظٌد افعزيز وظـ يؿقـف شقوف وظـ يًوره صقخ إز رم ؾؾام مؽؾؿ شقوف 
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وء يف ـؾؿةةي افشةةقخ.. ثةةؿ أوًٓ ؿةةول افشةةقخ ظٌةةد افعزيةةز: وأكةةو أواؾةةؼ ظةةذ ـةةؾ مةةو جةة

 كعتف  ـعقت إيؿيم كعؿ.

ضقةةةى! افًةةةمال افثةةةوين أيضةةةًو حًةةةى ظؾؿؽةةةؿ: ٓ مةةةزال ادًةةةوظدات  افشةةةقخ:

 مًتؿرة مـ ادؿؾؽي إػ  مٓء ادجو ديـ وافرؤشوء مـفؿ.. ٓ مزال..

و ـوك مؽتى خوص  جؿةع افتزظةوت فؾؿجو ةديـ..  ةذا ادؽتةى  مداخؾي:

 رشؿل.

 مؽومى صعٌقي..وـون ؿدياًم  افشقخ:

 ؿدياًم مؽومى أؾراد وـؾ يعـل حًى ااو ف.. مداخؾي:

  ق  ذا. افشقخ:

أن يقجد أؾراد ؿ يؾ  ؿ هبذه افصػي مو زافةقا إػ أنم ؾٌعضةفؿ  مداخؾي:

 مث ً يلخذ ظؼة مؾققن.. الًي مؾققن مو يتقن فف مـ افتجور افذيـ يعرؾفؿ.

قخ شةةعد ـةةون يةةتؽؾؿ معةةل أو أكةةو مؽؾؿةةً أمةةس وؿؾةةً يل:  ةةذا افشةة افشةةقخ:

 مـ؟

 مـصقر. مداخؾي:

مـصقرم أراد مـل أن أحتؿةس ـةام  ةق صةلن أـثةر افـةوس وأؿةقل:  لكةف  افشقخ:

جيةةى مؼومؾةةي  ةةمٓء ادعتةةديـ ظةةذ إخقاكـةةو افًةةؾػقغ  ـةةوك  عومةةي وظةةذ أخةةل 

ن ادًةلفي إافشقخ اقؾ أوًٓ ثؿ ظذ اقؾ كػًف ثوكقًو ؾلكو ؿؾً فف و ذا رأيل: 

حًوشةةقي متـو قةةي جةةدًان ٕن  ةةمٓء ادجو ةةديـ ظةةذ مةةو  قةةـفؿ مةةـ اخةةت ف ؾقفةةو 

ؾؽري أوًٓ وشقود ثوكقًو ؾفؿ أموم ظدو مشسك  ةغ افطةويػتغ ؾةودػروض ـةون 
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أن يتػؼقا ظذ افؼضوء ظذ  ذا افعدو ثؿ أن يعوعقا اخت ؾو ؿ افداخؾقةي افتةل 

 طفر رء مـ ةثور و افًقئي  ؼتؾ  مٓء اعامظي.

كةةةةةةو ؿؾةةةةةةً  ـةةةةةةوك يف اعةةةةةةقاب وٓ أزال أرى  ةةةةةةذا:  ةةةةةةلن افعؾةةةةةةامء  ـةةةةةةوك يف ؾل

افًةةعقديي يـٌغةةل ظؾةةقفؿ أن جيتؿعةةقا وأن يـظةةروا يف ادًةةلفي  دؿةةي متـو قةةي فةةقس 

ؿ فعوضػي ظةذ أخةرىم وـةون مةـ نيةوس أحةد افًةويؾغ وؿةد ذـةر ةيةي: ؽ  ؾقفو حَتَ 

ـَ ادُْةةْمِمـَِغ اْؿتَتَُؾةةقا ؾَ ﴿
َذ َوإِْن َضويَِػتَةةوِن ِمةة و َظةة َدامُهَ ًْ إِْحةة نِْن َ َغةة ُحقا َ قْةةـَُفاَم َؾةة

ؾِ َلْصةة

ِر اح ِ لَء إَِػ َأْمةة
ل َمٌِْغةةل َحت ةةك َمِػةة

تِةة ومُِؾقا اف  َرى َؾَؼةة ؾلكةةو ؿؾةةً: ٓ  [1]الحجززرات:﴾إُْخةة

يقجد مع إشػ أن دوفي إش مقي  نمؽو و أن مػرض صؾحًو ؾنذا ظجةزت أن 

بوم وأذت إػ مشؽؾي ا ؾقٍ  ةلن افعةراق  مؼومؾ افػئي افٌوؽقي..  ذه ٓ وجقد

ظـةةدمو اظتةةدى ظةةذ افؽقيةةً   يؽةةـ  ـةةوك دوفةةي مًةةؾؿي مةةتؿؽـ مةةـ رد افعةةراق 

ظةةـ آظتةةداء ظةةذ افؽقيةةً ؾةةلي دوفةةي أن مًةةتطقع أن مػةةرض ظةةذ حؽؿتقةةور 

وأمثوفف مـ افذي  غقا ظذ إخقاكـو افًؾػقغ  ـوك أن يػروقا ظؾقفؿ صؾحًو ؾنن 

 أ ق ؾؼتوًٓ.

د  ـةةوك فؽةةل يدرشةةقا ادًةةلفي مةةـ ـةةؾ َؼةة عْ فةةذفؽ ؾفةةذا آجةةتامع ٓ  ةةد أن يُ و

اعقاكةةةى ويضةةةعقا حةةةدًا دثةةةؾ  ةةةذا افٌغةةةل و ةةةذا آظتةةةداء ظةةةذ إخقاكـةةةو  ةةةمٓء 

افًؾػقغم ؾةنن رأوا مةث ً أن يؼطعةقا ظةـفؿ مةو ـةوكقا يؿةدو ؿ  ةف مةـ أمةقال وؽةر 

وفغ  ـةوكن ٕكةف مادًة إمقالم و ذا وٓ  د يـٌغةل أن يؽةقن  عةد آمصةول مةع

ؿةةد يةةرد يف  ةةول مةةـ ٓ يعةةرف احلؼةةويؼ  ـةةوك وأكةةو  ةة  صةةؽ مةةـ  ةةمٓء أن مؽةةقن 

ؿضقي  ذه آظتداءات فقًً رشؿقي وإكام  ةل مٌعثفةو افةدظقوت ادغروةي افتةل 

ـوكً مـ ؿٌؾ ـام معؾؿقن اقعًو أذيعً  ـوك  غ ضقايػ ـثرة إلجيود افػرؿةي 

ثةةةرت كػةةةقس  عةةةض  ةةةمٓء وؾعؾةةةقا مةةةو ؾعؾةةةقا  ةةةغ  ةةةمٓء و ةةةمٓءم ؾةةةقؿؽـ أن أ
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ؾؾةةذفؽ ٓ جيةةقز أن يةةتحؽؿ يف ادقوةةقع رأي صةةخص و خوصةةي إذا ـةةون  عقةةدًا 

ظةةـ افقاؿةةعم ؾفةةؿ  ةةمٓء افعؾةةامء ادةةمارون  ةةؿ ظؾةةقفؿ أن يضةةعقا احلةةؾ دثةةؾ 

  ذه ادشؽؾي.

ٕن احلؼقؼةةةةي فةةةةق ؿقمةةةةؾ ادعتةةةةدون معـةةةةوه: حةةةةوفقا  قةةةةـفؿ و ةةةةغ آشةةةةتؿرار يف 

ققظقغ  ـةةةوك و ةةةذه خًةةةورة وٓ صةةةؽم وإن مةةةدوا أيضةةةًو ـةةةام ـةةةوكقا  و ةةةدة افشةةة

يػعؾقن مـ ؿٌؾ ؾًقظؾقن أيضةًو يعتةدون ظةذ إخقاكـةو افًةؾػقغ و خوصةي  عةدمو 

 احتؾً مـطؼتفؿ.

وا  صةةي: أن ادًةةلفي يـٌغةةل أٓ تحؽةةؿ ؾقفةةو افعوضػةةي ويؼةةول: كؼومةةؾ  ةةمٓء 

 افٌغوةن ٕن  ذا افذي يريده افشققظققن.

ػ شقؽقن احلؾ  حقٌ أكف مو مذ ى ؿضةقي ؿتةؾ  ةمٓء افًةؾػقغ ٓ أدري ـق

 ؽذا  درًام وأيضةًو ٓ يؽةقن موكعةًو مةـ اشةتؿرار اعفةود فؾقصةقل إػ افعوصةؿي 

ـو ةةؾم وإن ـةةون مةةع إشةةػ أؿةةقل: افظةةقا ر مـةةذ أمةةد شةةـي أو أـثةةر  ةةدأت اعةةؾ 

 ادًلفي ـل و  ردت.. ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح.

 عقديي  عد احلودث أو ؿٌقؾ؟أكتؿ خرجتؿ مـ افً

يف أثـوء احلودثم وـون مـ رأى ادشويخ  ـوك يؼقفقن: أؿةؾ رء  مداخؾي:

مةةداد ؿ هبةةذه إمةةقال أٓ إكؼةةقم  عؿةةؾ أٓ و ةةق أن كػةةرض ظؾةةقفؿ ذوط: ؿٌةةؾ 

يتعروةةقا فؾةةدظوة افًةةؾػقغم وأن يةةدظق افةةدظقة افًةةؾػقي مـتؼةة يف اقةةع أرجةةوء 

فًؾػقي معوروي يف اقع إحزابم ؾؽةقن داظقةي أؾغوكًتونن ٕن أن افدظقة ا

شةةةؾػل يةةةذ ى إػ  ـةةةوك يـةةةذر ويطؾةةةى مـةةةف ظةةةدم افؽةةة م إٓ يف مـةةةوضؼ ــةةةر أو 

كقرشتون افتل  ةل مـةوضؼ شةؾػقيم ؾؽثةر مةـ افةدظوة يةذ ٌقن إػ  ـةوكم و ةمٓء 

  وٕصؾ شؾػقغ وح احلؿد وفؽـ ٓ زافقا يقجد  قـفؿ مـ فقس شؾػل..
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  ؿ أحقج إػ افدظقة؟يعـل: ؽر افشقخ:

كعةةؿم وفؽةةـ يؼقفةةقن: كػةةسض مؼو ةةؾ أن كعطةةل  ةةمٓء ادًةةوظدات  مداخؾةةي:

وادعقكةةةةةي ذضـةةةةةو أن يًةةةةةؿحقا بةةةةةذه افةةةةةدظقة أن مـتؼةةةةة  قةةةةةـفؿ أو ٓ يعوروةةةةةقا 

 إخقاكـو يف  ذه افدظقة.

وفغ  ـةةةوك مةةةـ ـٌةةةور م ةةةذا رء ضقةةةى فؽةةةـ  ةةةؾ امصةةةؾقا مةةةع ادًةةة افشةةةقخ:

 وفغ يف إحزاب؟مادً

كعةةؿم ـةةون يقجةةد امصةةول ؾؾةةذفؽ مةةـ إحةةزاب مةةـ  ةةدأ أن يةةدرس  ؾةةي:مداخ

افعؼقةةدة افًةةؾػقي افتةةل  ةةل افعؼقةةدة افطحوويةةي يف مدارشةةفؿم وفؽةةـ ـةة م افشةةقخ 

اقةةؾ افةةرنيـ ظـةةدمو زاركةةو ؿٌةةؾ أصةةفر يؼةةقل: ؾعةة ً  ةةؿ يدرشةةق و وفؽةةـ افةةذي 

 يؾؼل بؿ افدرس يـٌففؿ إخطوء يف  ذا افؽتوب.

 فؽ م  حقٌ يتػؼ مع ادذ ى.أو يتلول ا افشقخ:

كعةؿم ؾقؼةقل:  ةؿ  وفػعةؾ ٓ يدرشةقن افعؼقةدة افًةؾػقي وفؽةـ فةةدظؿ  مداخؾةي:

 مقؿػفؿ أموم أ ؾ ا ؾقٍ هبذا ادقؿػ.

 ٓم أكو ـون شمايل  وفـًٌي فؾػتـي  ذه؟ افشقخ:

 مـ أ ؾ ا ؾقٍ. مداخؾي:

صةةةةؾقا كعةةةةؿم أكةةةةو ـةةةةون شةةةةمايل  وفـًةةةةٌي فؾػتـةةةةي اعديةةةةدة  ةةةةذهم  ةةةةؾ ام افشةةةةقخ:

 وؾروقا ظؾقفؿ  ذا افػرض افؼديؿ افذي يمـده احلودث إفقؿ..   يتصؾقا؟

 ٓم ٓ كعؾؿ. مداخؾي:

  ذا افذي يـٌغل افعؿؾ وافؼقوم  فم كعؿ. افشقخ:
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فؽةةـ يةةو صةةقخ! مةةـ ؿةةديؿ حتةةك اوظةةي افشةةقخ اقةةؾ مةةو ـةةون يصةةؾفو  مداخؾةةي:

ػةةةسض أن حتةةةك ظةةةـ ضريةةةؼ ادشةةةويخ.. مةةةو ـةةةون يصةةةؾفو افةةةدظؿ ادطؾةةةقب أو اد

يصةةؾ  ةةمٓء دظةةوة افتقحقةةد ؾحةةدثـو إخ أ ةةق حةةوزم أن افشةةقخ ظٌةةد افعزيةةز حػظةةف 

اح كػًةةف يؼةةقل: مةةوذا ظـةةد افشةةقخ اقةةؾ؟ إكةةام  ةةل الًةةي مةةدارس وـةةؿ جـةةدي 

وـةةةةةةذا فؽةةةةةةـ  ةةةةةةمٓء  ةةةةةةؿ ظـةةةةةةد ؿ افؼةةةةةةقة وظـةةةةةةد ؿ..  ةةةةةةؿ يلخةةةةةةذون أـثةةةةةةر  ةةةةةةذه 

ؿةةديؿ مةةدوا  ةةذه ادًةةوظداتم يعـةةل: إن ـةةوكقا مـٌفةةقا مةةـ ؿةةديؿ.. ؾةةنن ـةةوكقا مةةـ 

اعامظةةي افتةةل  ةةل ؿومةةً ظةةذ افتقحقةةد مةةو يـٌغةةل مةةـ ادًةةوظدات فتؼةةقت  ةةذه 

اعامظةةةةي وأصةةةةٌحً أؿةةةةقى مةةةةـفؿم وأن  ةةةةذه افـتقجةةةةي أ ةةةةؿ مةةةةو ظـةةةةد ؿ مؾةةةةؽ 

اإلمؽوكقةةوت مثةةؾ ؿةةقة إحةةزاب إخةةرىم حتةةك إذا جةةوء واحةةد مةةـ اعامظةةوت 

ؾ إكةةام يةةليت ظـةةد إخةةرى ـًةةقوف وصةةٌغي اح  ةةدد وؽةةر ؿ  قةةـام افشةةقخ اقةة

 أؾراد افـوس.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

 ( 00:  01:  00/ 520) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  13:  45/ 520) اهلدى والنور/
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 ضئن الشيخ عَ العىن الطياضي  

 يف اجلصائس والكويت، فكاُ جوابْ

فؽةةـ أكةةو يف اظتؼةةودي أن افعوؿٌةةي ـةةام ؿؾةةً  وفـًةةٌي إفةةقؽؿ  ةةذا افةةزمـ  افشةةقخ:

فةةةةةقس  ةةةةةق زمةةةةةـ اإلصةةةةةتغول  وفًقوشةةةةةي ا ورجقةةةةةي وأظـةةةةةل  وفًقوشةةةةةي ا ورجقةةةةةي 

صةتغول  وفًقوشةي افداخؾقةي يعـةل ٓػم وإكام افقاجى اؾّ ؽَ ا ورجي ظـ كػس ادُ 

افػفةةةؿ  أن يةةةر  اإلكًةةةون كػًةةةف وذويةةةف افةةةذيـ حقفةةةف مر قةةةي إشةةة مقي ؿويؿةةةي ظةةةذ

افصحقت ف،ش مم حتك متًع  ذه احلؾؼوت ومعؿ ـثرًا مةـ شةؽون مؾةؽ افةٌ د 

ومةةةسا ط  عضةةةةفو مةةةةع  عةةةةض ظةةةةـ ؿريةةةى أو  عةةةةد ٓ كةةةةدري ـقةةةةػ مؽةةةةقن إمةةةةقرم 

ر بؿ ـام يف افتعٌر افعكةي صةعٌقي فئمةيم صؾتصٌت ؾقام  عد  ـتؾي واحدة وي

 ةةؿ يظفةةرون  ةةل ؿ ؾتلخةةذ افةةدظقة مؼةةوظفو افطٌقعةةل يف  ةةذا افشةةعى  حقةةٌ أ

وا أم ؤأؿةةقى اوظةةي  ـةةوكم وٓ صةةؽ أكةةف شةةقليت يةةقم مصةةطدم  ةةذه اعامظةةي صةةو

أ قا مع اعامظوت إخرى ٕ و إن   مؽـ مع  ةذه اعامظةي ؾفةل وةد و وإذا 

اصتطدم احلؼ مع افٌوضؾ  اكػجر ادقؿةػ ٓ  ةد حةغ إذًا يـكة اح مةـ يشةوء مةـ 

 ـةةةو يف  ة افـٌقيةةةي ـقةةةػ  ةةةدأ افرشةةةقل ظٌةةةودهم يعـةةةل ؿةةةدومـو يف افؼضةةةقي افًةةةر

 –احلؼقؼي كؽتةف ظجقٌةي كٌقـةو صةؾقات اح ظؾقةف ادؿةدود  ًةٌى ؿةقي مةـ افًةامء 

طةةؾ ث ثةةي ظؼةة شةةـي يةةدظقا ادخةةوفػغ يف مؽةةي يصةةز ظةةذ  -وظؾةةقؽؿ افًةة م 

أذا ةؿ وظةذ إذا ةؿ وظةذ مشوـًةتفؿم و ةق يصةع ـةام معؾةؿ أفؼةقا افؼةةوذورات 

ر يةداؾع ظـةف ؿةوي  أمؼتؾةقن رجة ً يؼةقل ر  احم كحةـ مةو ظذ طفره وؿوم أ ةق  ؽة

مةـ  ةذه ادصةويى  عةد  ةذه ادةدة مةـ افًةـغ رأى مةـ احلؽؿةةي  وؿعـةو يف رء

وكعةةؿ مةةو رأى أن هيةةوجر ؾةةلمر  ةةوبجرة أول مةةرة ظةةذ احلٌشةةي وأخةةرى إفقفةةوم ثةةؿ 

  وجر  ق  ـػًف إػ مؽي ومعف  عض افصحو يم و ؽذا  دأ افرـى يؾحؼ  ةلمره

 ريقًفو وكٌقف و دأت افدظقى يف ادديـي ادـقرة مـؼ وارف طؾفةو ظةذ  قةقت 
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شؽو وم إػ أن صور إمر تحرك إظداء افذيـ  ـوك و خوصي ادـوؾؼغ مةـفؿ 

و ةةةةدأت  عةةةةد و ادـووصةةةةوت مةةةةدري  ؼةةةةل يف افؽػةةةةور جةةةةوؤوا مةةةةـ مؽةةةةي فقؼةةةةومؾقا 

و إػ ةخةرهم افتةوريخ ادًؾؿغ و ؿ يف ادديـي وؿعي معرـةي  ةدر وم  ةو أحةد و

ـام يؼقفقن يعقد كػًفم و خوصي أن  ةذا افتةوريخ  ةق خةر مةوريخ  ةق خةر مةوريخ 

وجد ظذ وجف إرض مـذ خؾؼ اح ةدم إػ أن مؼقم افًوظيم ؾفةذا افتةوريخ  ةق 

ؿةةدومـوم ؾةةلي  ضةةي إشةة مقي افقةةقم ٓ معقةةد  ةةذا افتةةوريخ  ؽةةؾ مػوصةةقؾف وأجزايةةف 

م ظؾقفو شؾػًو  وبزيؿي و عدم افـجةوح وآكتصةور ٕن كف حمؽقأؾلكو يف اظتؼودي 

اح ظز وجؾ يؼقل يف أيي افتل يؾفٍ هبو اقع إحةزاب وؿةؾ مةـ يتـٌةف إػ مةو 

 ﴾إن مـكةوا اح يـكةـؿ﴿متضؿـف مـ مثؾ  ةذا افتػصةقؾ أٓ و ةل ؿقفةف معةوػ 

 أكػًةـوم ؾـككو ح فقس  لن كثقر ظذ ادجتؿع افذي كعقشف  وإكام أن كثقر ظةذ

و ـةةو تحيةةين حؽؿةةي ظكةةيي ٕحةةد افةةدظوة اإلشةة مقغ احلؽؿةةي مؼةةقل أؿقؿةةقا 

يؼقفةةقن افةةرأي ؿٌةةؾ صةةجوظي –دوفةةي اإلشةة م يف ؿؾةةق ؽؿ مؼةةوم فؽةةؿ يف أروةةؽؿ 

افشجعون  ق إول و ل ادحؾ افثوينم يعـل ؿٌؾ مو اإلكًون أن يظفر صجوظتف 

 جوظي .ط  شو طقفتف  ده يعؿؾ رأيف أي  طط  عديـ يـػذ ادخط

 ـؾفؿ.  افشقخ:

 شٌحون اح جوءت يف مؽو و  مداخؾي:

 ـؾفؿ أ دًا  افشقخ:

 اح أـز. مداخؾي:

 (  00:  26:  37/ 266) اهلدى والنور/
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 االٌشػاه بالعىن الطياضي  

 يف اجلصائس

: يؼةةةةقل افًةةةةويؾ ـةةةةام معؾؿةةةةقن يةةةةو ؾضةةةةقؾي افشةةةةقخ  عةةةةد أحةةةةداث افًةةةةمال إول

زايةةر وشةةؿحقا وم ادةةويض مغةةرت إووةةوع يف اعم مةةـ افعةة7388أـتةةق ر شةةـي 

ذ ؿدم ادًؾؿقن مؾػ اظةتامد اعٌفةي اإلشة مقي ف،كؼةوذ  تعدد إحزاب  وحقـئ

إلؿومةةي ذع اح يف إرض ومةةـ جفةةي أخةةرى فقًةةؿت فئ ةةؾ افًةةـي  ـؼةة و وؿةةد 

ؼ ظؾةةقفؿ جةةدًا ثةةؿ مةةو  ةةق حؽةةؿ افؼةةع يف  ةةذا افعؿةةؾ و ةةؾ قّ َضةة ـةةوكقا ؿٌةةؾ  ةةذا مُ 

  افعؿؾ مع اعٌفي أم يعؿؾقا دو و أم يؾزمقا  قق ؿ ؟ .فؾًؾػقغ

افةةذي أراه واح أظؾةةؿ أن افًةةؾػقغ جيةةى أن يؼقمةةقا  قاجةةى افةةدظقة  افشةةقخ:

إػ اح إػ ـتةةةةةوب اح وإػ شةةةةةـي رشةةةةةقل اح وظةةةةةذ مةةةةةـفٍ شةةةةةؾػـو افصةةةةةوفت وٓ 

 يـٌغةةل بةةؿ أن يـضةةؿقا إػ أحةةزاب شقوشةةقي ذفةةؽ ٕن إحةةزاب افًقوشةةقي حتةةك

ؾعـو وؾقام ظؾؿـو ٓ يقجد حزب ظذ وجةف إرض  قةل إػ ضّ ا ذه افًوظي ؾقام 

أن يؽقن حز ًو إشة مقًو  ؿعـةك افؽؾؿةي شقوشةقًو ظةذ مؼتهة ادةـفٍ اإلشة مل 

افصحقت و ة  صةؽ أن ـ مةل  ةذا سيةت يف أن افعؿةؾ افًةقود فةقس نيوفػةًو 

ـةةوك  عةةض ادمفػةةوت  فؾؼةةع  ةةؾ افًقوشةةي  ةةق مةةـ افؼةةعم ؾةة  ؽرا ةةي أن يؽةةقن  

افًةةةةو ؼغ وافةةةةذيـ هبةةةةؿ مقجفـةةةةو وظؾةةةةقفؿ معؾؿـةةةةو  ةةةةذا أيؿتـةةةةو افتةةةةل أفػفةةةةو  عةةةةض 

اإلشةةة م افةةةذي وصةةةػـوه  لكةةةف مًةةةتؼك مةةةـ افؽتةةةوب وافًةةةـي وظةةةذ مةةةـفٍ افًةةةؾػ 

افصةةوفت أصةةةر هبةةةذا إػ ـتةةةوب صةةةقخ اإلشةة م  ا ةةةـ مقؿقةةةي رنيةةةف اح افةةةذي شةةةامه 
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ؿةقل أن افًقوشةي مةـ افؼةع  وٓصةؽم  وفًقوشي افؼظقيم ؾؾةذفؽ ؾلكةو أظـةل مةو أ

ـْ افةةذي يًةةتطقع أن يًةةقس ادًةةؾؿغ إذا ـةةون أو إذا مقنةة فةةف أن يؽةةقن  وفؽةةـ َمةة

حةةوـاًم مؽةةقن شةةؾطي احلؽةةؿ يف يةةدهم مةةـ يًةةتطقع أن يًةةقس إمةةي أو افشةةعى 

ادًؾؿ افًقوشي افؼظقي ٓصؽ أكةف جيةى أن متةقؾر ؾقةف خصةول اةي مةـ أمهفةو 

وافًةةـي فةةذفؽ دةةو   كجةةد حتةةك افقةةقم اوظةةف ملشًةةقا أن يؽةةقن ظودةةًو  وفؽتةةوب 

وا فؾعؿةؾ افًةقود اإلشة مل مومر قا أيضًو ظذ  ذا ادةـفٍ افصةحقتم ثةؿ  قة

افصةةةةةةحقتم ٓ كـصةةةةةةت دةةةةةةو   كجةةةةةةد ٓ كـصةةةةةةت أخقاكـةةةةةةو افًةةةةةةؾػقغ يف أرض اح 

افقاشعي يف ـؾ  ؾد إش مل أن يعؿؾةقا ظؿة ً شقوشةقًو وفةق ـةون  ةذا افعؿةؾ كو عةًو 

أكػًةةفؿ ؾضةة ً ظةةـ أن يؽقكةةقا ؾقةةف أو يف  ةةذا افعؿةةؾ مٌعةةًو فغةةر ؿم مةةو كـصةةت مةةـ 

هبةةةذا أ ةةةدًا ذفةةةؽم ٕن افعؿةةةؾ افًةةةقود تحتةةةوج يف احلؼقؼةةةي إػ مؼةةةدموت ـثةةةرة 

وا ةةوذ أشةةٌوب اةةي فةةقؿؽـ  ةةمٓء افةةذيـ ملشًةةقا ومر ةةقا ظةةذ  ةةذا ادةةـفٍ أن 

د اإلشة مقي افقةقم ٓ يؼقمقا  وفًقوشي افؼظقي وؾةقام كعؾةؿ ـةؾ إجةقاء يف افةٌ 

 يقجةةةد ؾقفةةةو اوظةةةي وفـؼؾفةةةو فػظةةةًي ؿرةكقةةةًي ))أمةةةي(( مؽتؾةةةً واؿعةةةً ظةةةذ  ةةةذا

فدهيؿ مو يـؼصفؿ مةـ افؼقةوم مةـ افقاجٌةوت  ادـفٍ اإلش مل افصحقت و  يٌؼ

افؼةةظقي إٓ افعؿةةةؾ افًةةقودم ٓ كعؾةةةؿ أن ضويػةةي أو اوظةةةي أو أمةةف مقجةةةد افقةةةقم 

إٓ افعؿةةةةؾ افًةةةةقود م افعؿةةةةؾ افًةةةةقود يف  ظةةةةذ وجةةةةف إرض أكةةةةف ٓ يـؼصةةةةفو

اظتؼودي إكام يليت  عد زمـ واشتعدادات اي مؼقم هبو افطويػي ادـصقرة افذي 

ٓ مةةزال »جةةوء ذـر ةةو يف احلةةديٌ ادشةةفقر ادتةةقامر ظةةـ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

  شضويػي مةـ أمتةل طةو ريـ ظةذ احلةؼ ٓ يية ؿ مةـ خةوفػفؿ حتةك يةليت أمةر اح

و ٓ أكصت أ دًا إخقاكـو اعزايريغ  ؾ وٓ أكصت ؽر ؿ مـ ادًؾؿغ ؾؾذفؽ  أك

يف ـةةؾ  ةة د افةةدكقو أن يـكةةؾقا ظةةـ افةةدظقة وكؼةة افةةدظقة ادًةةتؼوة مةةـ افؽتةةوب 

ْرُد ظؾقةةةف اظساوةةةوت :إول شةةةٌؼ ذـةةةره   وافًةةةـي إػ افعؿةةةؾ افًةةةقود ٕن  ةةةذا َيةةة
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د ؿٌةةةةؾ أن متفقةةةةل وإخةةةةر و ةةةةذا مفةةةةؿ جةةةةدًا أٓ و ةةةةق آصةةةةتغول  وفعؿةةةةؾ افًةةةةقو

اعامظةةي أو إمةةي فةةف شةةقؽقن صةةورؾًو بةةؿ ظةةـ اد ةة يف مةةـفجفؿ فؾةةدظقة إػ 

افؽتةةوب وافًةةـي ومر قةةي إمةةيم فةةقس ادؼصةةقد ؾؼةةط افةةدظقة فةةقس ادؼصةةقد ؾؼةةط 

افؼةةقل وإكةةام ادؼصةةقد افؼةةقل وافعؿةةؾ  ةةف دةةو كعؾةةؿ مةةـ افس قةةى وافتحةةذير ـتو ةةًو 

ون افتطٌقةةؼ بةةذا افعؾةةؿم ـةةام ؿةةول معةةوػ وشةةـًي مةةـ افؼةةقل دون افعؿةةؾم وافعؾةةؿ د

َٓ َمْػَعُؾةةقنَ ﴿يف أيةي ادعروؾةةي  و  قَن َمةة ـَ َةَمـُةةقا ِ َ َمُؼقفُة ِذي ةة َةو اف  و َأهي  ُزَ َمْؼتًةةو ِظـْةةَد  َيةة َـة

َٓ َمْػَعُؾقنَ   .﴾احِ َأْن َمُؼقُفقا َمو 

فذفؽ آصتغول  وفعؿؾ افًقود ؿٌؾ أن مصؾ إمي أو اعامظي إػ مرحؾةي 

 ذا افعؿؾ افًقود ؾًتؽقن ظوؿٌي أمةره أن مـفةور افةدظقة وأن مرجةع افؼفؼةرىم 

ورب أكوس ٓ يؼتـعقن هبذه افـظريي مـ افـوحقي افعؾؿقي وحًٌفؿ أن يؾؼقا كظرة 

ؾقفةةةو  عةةةض إظةةةامل افًقوشةةةقي    عةةةض افةةةٌ د اإلشةةة مقي افتةةةل وؿعةةةًهيعةةةي يف

ًو  ةةؾ ـةةون ظوؿٌةةي أمةةر ؿ ؾؽةةون ظوؿٌةةي أمةةر ؿ   يؽةةـ ذفةةؽ رصةةدًا و  يؽةةـ مقؾقؼةة

رجةةقع إػ افةةقراء يف افةةدظقةم ؾؼةةد ـةةوكقا مووةةغ يف دظةةق ؿ ـةةام افافؼفؼةةرىم و

يةةلمر افؼةةع وإذا هبةةؿ  ًةةٌى افـفةةقض ادػةةوج   وفعؿةةؾ افًةةقود فتؽةةقن ظوؿٌةةي 

أمر ؿ وظوؿٌي  ضتفؿ أن رجعقا افؼفؼرىم وفذفؽ ـون مـ  عض احلؽؿ افتةل 

 حرموكةفم و ةذا  فقةء ؿٌةؾ أواكةف ا ةتعمةـ اشةتعجؾ ا :مةذـر ظةـ  عضةفؿ ؿةقبؿ

أمةةةر ضٌقعةةةل جةةةدًا ؿٌةةةؾ أن يؽةةةقن أمةةةرًا ذظقةةةًو و ةةةذفؽ ؾةةةـحـ كتلشةةةك دايةةةاًم وأ ةةةدًا 

ـَيٌ ﴿ ؼقفةةةف معةةةوػ  ةةة ًَ َقٌة َح قِل احِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ؾـٌقـةةةو صةةةؾقات اح ﴾َفَؼةةة

وشةةةةة مف ظؾقةةةةةف فةةةةةق ـةةةةةون  ـةةةةةوك ؿقةةةةةوم فعؿةةةةةٍؾ شةةةةةقود يًةةةةةتدظل حمور ةةةةةي افؽػةةةةةور 

 ةةةةق افةةةةذي ومعةةةةف  عةةةةض  حمور ةةةةي ادـةةةةوؾؼغ ضػةةةةرًة واحةةةةدة فؽةةةةون افرشةةةةقل و

أصةةحو ف  ةةق افةةذي يةةـفض هبةةذا افعؿةةؾم وفؽةةـ مؾةةؽ شةةـي اح مٌةةورك ومعةةوػ يف 
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خؾؼةةي وفةةـ اةةد فًةةـي اح مٌةةدي م أكةةف ٓ  ةةد مةةـ ا ةةوذ إشةةٌوب ـةةام أصةةور ظةةذ 

مةةةةو وأظةةةةدوا بةةةةؿ ﴿ذفةةةةؽ رب إر ةةةةوب يف ؿقفةةةةي ظةةةةز وجةةةةؾ يف افؼةةةةرةن افؽةةةةريؿ 

و ـو ٓ  ةد فـةو  ﴾اشتطعتؿ مـ ؿقة مـ ر وط ا قؾ مر ٌقن  ف ظدوا اح وظدوـؿ

وأظةةدوا بةةؿ مةةو اشةةتطعتؿ مةةـ ﴿مةةـ وؿػةةي يًةةرة حقةةـام كؼةةرأ  ةةذه أيةةي افؽريؿةةي 

ٓ صةةةةةؽ أن افؼةةةةةقة ادةةةةةذـقرة  ـةةةةةو  ةةةةةل افؼةةةةةقة ادوديةةةةةي وفؽةةةةةـ مةةةةةـ  ةةةةةؿ  ﴾ؿةةةةةقة

ادوديةي وأظةدوا أكةتؿ يةو  ادخوضٌقن هبذه أيي افؽريؿي ادتضؿـي ف،ظداد فؾؼةقة

امةةي حمؿةةد  صةةقرة ظومةةي و صةةقرة خوصةةي أكةةتؿ يةةو أصةةحوب حمؿةةد أي أكةةتؿ أهيةةو 

ادممـقن حؼًو أظدوا افؼقة ادوديي ؾةنذًا كًةتطقع أن كػفةؿ مةـ  ةذه أيةي افؽريؿةي 

أن  ـةةوك ؿةةقمغ معـقيةةي و ةةل افتةةل كعـقفةةو حقةةـام كؼةةقل ٓ  ةةد مةةـ افس قةةي وافؼةةقة 

ي يف أيي مػفؿ وؿـًو ٕ و   مذـر ساحًي  خ ف افؼةقة ادوديي افؼقة ادعـق

إخةةةرى و ةةةةل افؼةةةةقة ادوديةةةةي ؾفةةةةل ستحةةةةي أظةةةةدوا بةةةةؿ مةةةةو اشةةةةتطعتؿ مةةةةـ ؿةةةةقة 

إػ رء مةةةةـ  ةةةةذا  مر ٌةةةةقن  ةةةةف ظةةةةدوا اح وظةةةةدوـؿم وؿةةةةد أصةةةةور رشةةةةقل اح 

م  ادعـك إػ أن افؼقة ادذـقرة  ـو إكام  ل افؼقة ادوديي حقـام ؿول ظؾقف افً 

وفؽـ ؽريض مةـ   شن افؼقة افرملم أٓ إن افؼقة افرمل أٓ أن افؼقة افرملإأٓ  »

يًورع ـثر مـ افشٌوب ادممـ ادتحؿس  ق و ر ـو يو أخةل يلمركةو   ذا افتـٌقف أّٓ 

 نظةةةداد افؼةةةقة ؾـؼةةةقل كحةةةـ  ةةةذا حةةةؼ وفؽةةةـ يف فػتةةةي كظةةةر  ـةةةو أن  ةةةذا اإلظةةةداد 

ظةةذ أن أي اوظةةي افقةةقم مقجةةد ظةةذ وجةةف ادةةلمقر  ةةف مةةـفؿ  ةةؿ ادممـةةقن حؼةةًو 

إرض ـام جوء يف افًمال مث ً إذا ـوكً افدوفةي ٓ شةؿت اح مةو ادري يف  ةذا 

افًةةةةمال أو افةةةةذي  عةةةةده إذا ـوكةةةةً افدوفةةةةي  ـةةةةو أو  ـةةةةوك يف أي مؽةةةةون مةةةةـ  ةةةة د 

ؿ  حؽةةةؿ واحةةةد  إذا ـوكةةةً افدوفةةةي َؽةةة اإلشةةة م ؾؽةةةؾ  ةةة د اإلشةةة م يـٌغةةةل أن حُتْ 

فؿ ؾفةةةؾ يؼقمةةةقن  وعفةةةود م  ةةةذا شةةةمال ظجقةةةى شةةةمال ٓ يةةةدري احلوـؿةةةي مـعةةةت

خطقرة  ذه ادًوفي  ؾ يؼقمقن  وعفود  ةؾ  ةؿ أظةدوا أكػًةفؿ ؿٌةؾ ـةؾ رء 
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فؾجفةةةود يف شةةةٌقؾ اح مةةةـ  ةةةذا اإلظةةةداد افةةةذي يتؼدمةةةف افعؾةةةؿ افصةةةحقت وافعؿةةةؾ 

افرجقت وو إفخ أن يؽقن ادًؾؿقن ظذ ؿؾى واحد مـ  ذا اإلظداد أن يؽةقن 

ؿقن افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا افعةةداء أن يؽةةقن ـؾفةةؿ ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ ادًةةؾ

واحةةةد  ةةةؾ ؿةةةومقا هبةةةذا؟ أكةةةو ٓ أظتؼةةةد أكةةةف مقجةةةد ضويػةةةي ظةةةذ أرض مةةةـ أرايض 

اإلشةة م افؽثةةرة وافقاشةةعي ضويػةةي متؽتؾةةي حؼقؼةةي متحو ٌةةي يف اح مسا طةةي مرا طةةًو 

قد  ةةذام وفؽـةةل ديـقةةًو وثقؼةةًو ـةةام فةةق ـةةوكقا ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ واحةةد ٓ أظتؼةةد وجةة

أظتؼد أن  ـوك أؾرادًا يؿشةقن يف  ةذا افطريةؼ وفؽةـ متةك يصةؾقن  ةذا فةقس مةـ 

ادفةؿ ذفةؽ ظؾؿةف ظـةةد ر م ثةؿ كػةسض أكةةف وجةد  ـةوك و ةةذا خقةول كػةسض أكةةف 

وجد  ـوك اوظي أو أمف مـ أمي ادًةؾؿغ مؽتؾةقا وحتةو قا يف اح وـةوكقا ظةذ 

أو يًةلفقن  ةؾ  رجةقن فؾجفةود  ؿؾى رجؾ واحةدم  ةؾ اؽـةقا حقةـام يريةدون

دحور ةةي  ةةمٓء افةةذيـ  يؼػةةقن حجةةر ظثةةرة يف شةةٌقؾ افةةدظقة أيةةـ اشةةتعدوا  ةةذا 

آشةةةةتعداد افةةةةذي أمركةةةةو  ةةةةف يف أيةةةةي افًةةةةو ؼي اإلظةةةةداد ادةةةةودي وأظةةةةدوا بةةةةؿ مةةةةو 

اشةةتطعتؿ مةةـ ؿةةقة بةةذا ـؾةةفم أظتؼةةد أكةةف مةةـ افًةةو ؼ أواكةةف أن كػؽةةر هبةةذا اعفةةود 

 وإكةةام ظؾقـةةو أن كؿ ةة ؿةةدمًو يف دراشةةي اإلشةة م مةةـ ادةةودي وافعؿةةؾ افًةةقود

افؽتةةةوب وافًةةةـي ومةةةـفٍ افًةةةؾػ افصةةةوفت ودظةةةقة ادًةةةؾؿغ إػ  ةةةذا اإلشةةة م 

 افصحقت ومر قتفؿ ظؾقف ثؿ  عد ذفؽ  ؾؼ اح مٌورك ومعوػ  ))..اكؼطوع..((.

ؿؾً ةكػًو أكـل ٓ أؿصد أن افعؿؾ افًقود فقس مؼوظًو يف اإلش م  ؾ  ةق 

اإلشةة مم فؽةةـ ؿؾـةةو يـٌغةةل أن يؽةةقن مًةةتؼك مةةـ اإلشةة م و ـةةو أذـةةر ـؾؿةةي مةةـ 

أصةةٌحً ظـةةدي ـةةام فةةق ـوكةةً حؽؿةةي وؿةةد مؽةةقن  عةةض احلؽةةؿ مـوشةةٌي فةةٌعض 

إزمةةون وافظةةروف وفقًةةً حؽؿةةي مطةةردة ذفةةؽ أكـةةل ؿؾةةً وٓ أزال أؿةةقل ٕن 

افزمون   يتغةر مـةذ شةـغ يؿؽةـ مـةذ ظؼةيـ شةـي  أو كحةق ذفةؽ دةو دظقةً إػ 
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ادخو رات يف شقريو واشةتجق قين ـةام معؾؿةقن ـثةرًا و ضةقي ً  عةد أن مقوةت 

فؾؿًةةةتـطؼ ضٌعةةةًو  ةةةق يؿثةةةؾ افٌعةةةٌ يف احلؽقمةةةي افٌعثقةةةي  ةةةلن فةةةقس فةةةديـو ظؿةةةؾ 

شةةقود إكةةام كحةةـ دظةةوة واوظةةي كصةةؾت إؾؽةةور وإظةةامل ظةةذ وةةقء افؽتةةوب 

أن مضةةطرًا  كطؾةةؼ  ةةس ٓ معؿةةؾ يف افًقوشةةي  ـةةو وجةةدت كػزةةاوافًةةـي ؿةةول إذًا 

مةةـ ـ مةةل افًةةو ؼ أكةةو ٓ كعتؼةةد أن يف اإلشةة م  أؾفةةؿ  ةةذا اإلكًةةون أن ٓ يػفؿةةـ

ظؿةةةة ً شقوشةةةةقًو ؾؼؾةةةةً فةةةةف ـؾؿتةةةةؽ  ةةةةذه افتةةةةل مؾةةةةت ؾقفةةةةو أٓ أظؿةةةةؾ يف افًقوشةةةةقي 

اوةةةةطرين أن أن أشةةةةتدرك مةةةةو ؾةةةةفمـل مةةةةـ افؽةةةة م ؾةةةةلؿقل ؿةةةةقيل شةةةةو ؼًو و قةةةةوين 

افؽتوب وافًـي ؾفاًم صحقحًو وأن فقوعل افؼويؿ أكـل أدظق ادًؾؿغ إػ ؾفؿ 

ير ةةةقا أكػًةةةفؿ ظةةةع  ةةةذا افػفةةةؿ افصةةةحقت أريةةةد أن أؿةةةقل فةةةؽ ٓ أظـةةةل  ةةةذفؽ أن 

شةةةقود ودوفةةةي  اإلشةةة م ٓ يةةةدظق إػ ظؿةةةٍؾ شةةةقود اإلشةةة م يةةةدظق إػ ظؿةةةؾٍ 

فةةي مةةع افًقوشةةي ٓ أؿةةقل إٓ  وفًقوشةةي أرجةةقا أن متـٌفةةقا افدو اإلشةة م ٓ مؼةةقم إٓ

 وفًقوشةةي ٓ إٓ  وإلشةة م مةةع افًقوشةةي أي مطٌقةةؼ  ؿويؿتفةةو إٓاإلشةة مقي ٓ مؼةةقم 

ون إمي ؾؼؾةً فةف كحةـ كعتؼةد أن ماإلش م يف ـؾ مراحؾ احلقوة ومـفو إدارة ص

افعؿؾ افًقود ظةذ مةـفٍ اإلشة م مةـ اإلشة م وفؽةـ  ـةو افشةو د ؿؾةً بةذا 

ن مةةـ افرجةةؾ وفؽةةـ كحةةـ كةةرى أن أن مةةـ افًقوشةةقي مةةرك افًقوشةةي كةةرى أن أ

افًقوشةةةةي مةةةةرك افًقوشةةةةي أن فةةةةقس إػ أ ةةةةد وأخةةةةر افزمةةةةون وبةةةةذا أكةةةةو كصةةةةقحتل 

إلخقاكـةةةةةةو يف اعزايةةةةةةر أن يًةةةةةةتؿروا يف افةةةةةةدظقة واحلؼقؼةةةةةةي ان اشةةةةةةتؿرار ؿ يف 

افةةةدظقة شةةةقف يؽؾػفةةةؿ جفةةةقدًا جٌةةةورة وإذا اككةةةؾقا إػ ذفةةةؽ ؾًةةةقف جيةةةدون 

حلؽةةوم ذفةةؽ أكػًةةفؿ ٓ يػؽةةرون ؾةةقام يًةةؿك أن  وعفةةود و ةةق ا ةةروج ظةةذ ا

ٕن افدراشةةي فػفةةؿ اإلشةة م ـةةام أكةةزل ظةةذ ؿؾةةى حمؿةةد ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م 

تحتوج إػ جفقد متضوؾرة مـ اٍع ـثر مـ ادًؾؿغ ومـ ظؾاميفةؿ فقدرشةقا 

 ؿ يدرشقا اإلش م حتك يدظق أخريـ إػ  ذا اإلش م ثؿ ير قا ظؾقةف وكحةـ 
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أكو مث ً ؿرأت يف افعدد افذي ؿدمتةف كعؾؿ احلؽؿي افؼويؾي ؾوؿد افقء ٓ يعطقفم 

إيل   ةةةق مةةةـفٍ إيةةةش؟ افصةةةودرة مةةةـ اعٌفةةةي اإلشةةة مقيم ؾشةةةعرت اومةةةًو أن  ةةةذا 

ادـفٍ افذي أخةذ كحةق صةػحتغ ـٌرمةغ مةـ ادجؾةي أو اعريةدة  ةذا ظؿةؾ يف 

احلؼقؼةةةي مةةةـ افـوحقةةةي افػؽريةةةي ظؿةةةؾ جٌةةةور وظؿةةةؾ إكًةةةون فةةةف  صةةةص يف  ةةةذا 

فةف ؾؼةي  وإلشة م وصةعرت  ةلن  ةذا ادةـفٍ افةذي ادجول فؽـ صةعرت أكةف فةقس 

ـَ  ةة  صةةؽ  ةةذا ادةةـفٍ  ةة َر  وشةةؿ اعٌفةةي اإلشةة مقي  ةةذا ـلكةةف ُؿةةدم إفقفةةو وُزي  ط  ُشةة

 فيوت مـ افؼرةن افؽريؿ وأحوديةٌ صةحقحي و ةذا  ةو أظجٌـةل وصةعرت أيضةًو 

 لن  ذا ادـفوج داخؾف مًحي مـ افدظقة اإلش مقي وفؽـ ووةع ادـفةوج فةقس 

ًو إض ؿةةًوم مةةع ذفةةؽ مةةع وجةةقد  ةةذه افظةةو رة مةةـ مةةلثر  ةةذا ادةةـفٍ  تقجقةةف شةةؾػق

إشةة مل شةةؾػل ؾؼةةد مـٌفةةً إػ أن ادةةقجفغ بةةذا افـظةةوم ادًةةطقر مةةـ  عةةض 

إخقاكـةةةو افًةةةؾػقغ  ـةةةوك  ةةةؿ  حوجةةةي ـٌةةةرة إػ دراشةةةي افعؾةةةؿ ذفةةةؽ ٕين مةةةررت 

ٌٍ و ةق حةديٌ مقوةقع ؾؽقةػ منةب  ةذا احلةديٌ إػ أذ ةون افةذيـ  ٓ  حدي

أؿقل افذيـ ووعقا  ذا ادـفوج ٕن افذي ووعف يف اظتؼودي  ق رجؾ شقوشةي 

ضؾةةع ظؾقةةف اظتؼةةد مةةـ جفةةي أخةةرى  ةةون  ةةذا ادـفةةوج أوفةةقس رجةةؾ ظؾةةؿم وفؽةةـ 

مةةـ »خقاكـةةو افًةةؾػقغ ؾةةنذًا ـقةةػ أكطةةذ ظؾةةقفؿ ذفةةؽ احلةةديٌ  أٓ و ةةق إ عةةض 

إػ أن   ةةةذا حةةةديٌ مقوةةةقع ؾـٌفـةةةل  ةةةذا شأمًةةةك ـةةةوًٓ مةةةـ ظؿةةةؾ يديةةةف ؽػةةةر فةةةف

إخقاكـةةةو افًةةةؾػقغ  ـةةةو أو  ـةةةوك ظؾةةةقفؿ أن يتقشةةةعقا يف دراشةةةي افؼةةةيعي ؿٌةةةؾ أن 

يشةةةةةتغؾقا  وفعؿةةةةةؾ افًةةةةةقود وإٓ وؿعةةةةةقا ـةةةةةام يؼقفةةةةةقن يف افعكةةةةة احلةةةةةوض يف 

مطٌةةةوت ٓ يًةةةتطقعقن افـفةةةقض مـفةةةو أ ةةةدًا  ةةةذا مةةةـ جفةةةيم ومةةةـ جفةةةي أخةةةرى أن 

م د  ؼَة ؿ وفقس أن يُ يقوع ادـفوج ادقوقع فؽؾ اوظي شؾػقي مـ ذوات أكػًف

إفقفؿ  ديي مـ ؽر ؿ وفق أ ؿ حووفقا أن يعوعقا ؾقفو ويصةححقا ؾةوظتامد ؿ 

ظةةةةةةذ ؽةةةةةةر ؿ دفقةةةةةةؾ واوةةةةةةت جةةةةةةدًا يف  ةةةةةةذا ادجةةةةةةول و ةةةةةةق ادجةةةةةةول افًةةةةةةقود 
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ؾوظتامد ؿ ؾقف ظذ ؽر ؿ معـوه   صقرة جؾقي وواوحي أ ؿ   يصؾقا  عد يف 

ًةةقود يضةةوف إػ ذفةةؽ أخةةرًا أن دظةةق ؿ  حقةةٌ أكةةف ٓ يـؼصةةفؿ  إٓ افعؿةةؾ اف

افًؾػقغ إذا اظتؿدوا ظذ ؽةر ؿ  ةـ   يؽةـ ظةوش د ةره افطقيةؾ يف افةدظقة 

افًؾػقي وُ َْشك أن مًتغؾ افدظقة فريثام يصؾ ادًةتغؾ إػ مـصةٌف افةذي ـةون 

يًةةعك إفقةةف  ًةةٌى مؽتةةؾل جديةةد وفةةف  وشةةؿ دظةةقة شةةؾػقي أو  ضةةي إشةة مقي أو مةةو 

تغ ل مةةـ أخةةريـ جيةةى أن ٓ كتةةقرط وأن كتعةةوون مةةع ذفةةؽ ؾخشةةقي آشةةصةةو ف 

أخريـ ٓ شقام إذا ـون بمٓء أخريـ افؽؾؿي افُعْؾقَو وافًقطرة افػؽريي ظذ 

اعامظةةي افًةةؾػقي أكةةو يف اظتؼةةودي إن ظوصةةقا ر ةةع ؿةةرن مةةـ افزمةةون  ةةؾ كصةةػف يف 

ذفةةؽ  دراشةةي ذيعةةي اإلشةة م ومطٌؼقةةف ظةةذ أكػًةةفؿ ومةةر قتفؿ فةةذوهيؿ ثةةؿ مٌؾقةةغ

ظؿ ً وؾؽرًا  ذا يؽقن أظظؿ ظؿؾ يؼقم  ف ادًةؾؿقن يف أي  ؾةد ـةوكقا وحقةٌ 

 مو حؾقا  ذا جقا  ظـ  ذا افًمال .

 جزـؿ اح خرًا : مداخؾي:

 وإيوـؿ . افشقخ:

 ( 00:  00: 40/   269) اهلدى والنور / 
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 االٌتخابات يف اجلصائس

ا فـةةةو  عةةةقدة فؽؾؿةةةي  ةةةق يةةةو صةةةقخـو ؾقةةةف فةةةق مؽرمةةةً يعـةةةل: ومًةةةؿحق مداخؾةةةي:

افزدةةةةون  ـةةةةو ظـةةةةدكو يف اعزايةةةةر افشةةةةعى  توظـةةةةو يعـةةةةل: احلؽقمةةةةي  تعتـةةةةو مقةةةة 

 ؽؿ فؾشعى اعزايري مو وفؾزدونم يعـل يف اكتخو وت مؼٌؾي إن صوء اح مو خط

 رأيؽؿ و امذا مـصحقن؟

 ظػقًا مو رأيل يف موذا؟ افشقخ:

 ري مو خطٌؽؿ فف؟يعـل:  نرصودامؽؿ أو كصحؽؿ فؾشعى اعزاي مداخؾي:

  ق مو شٌؼ ةكػًو. افشقخ:

 كعؿ. ؾفؿـوك. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 وا يعرف أـثر.د  فؽـ يعـل: افشعى اعزايري  ِ  مداخؾي:

 موذا؟ افشقخ:

 يعـل: يؽـ فف خطوب يل خوص. مداخؾي:

  ق كحـ جوءمـو أشئؾي مـ اعزاير حقل آكتخو وت يف افٌؾديوت. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 افذي ؿومً  ـوك. خ:افشق 
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 كعؿ. مع اإلخقان. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

ومثؾ  ذه كػس افذي جوءمـةو  ـةو حقةـام ؾةتت  ةوب آكتخو ةوت افتةل  مداخؾي:

 أذكو إفقفو ةكػًو  ـو يف إردن.

كحـ فـو مقؿػون مـ آكتخو وت ؾقٌدو دـ ٓ ظؾؿ ظـةدهم وفةف ٕول و ؾةي أن 

  قـفام مـوؿضًوم وٓ مـوؿض.

دقؿةةػ إول: أكـةةو ٓ كـصةةت أحةةدًا مةةـ ادًةةؾؿغ أؾةةرادًا ـةةوكقا أم اوظةةوت ا

 أن يرصحقا أكػًفؿ دثؾ  ذه افزدوكوتم وافًٌى ظرؾتف ةكػًو!

 كعؿ. مداخؾي:

 واوت؟ افشقخ:

 كعؿ يو صقخ! مداخؾي:

ةه. افقةةء افثةةوين: أكـةةو كؼةةقل فعومةةي ادًةةؾؿغ يف أي  ؾةةد ـةةوكقا: إذا  افشةةقخ:

حلوـؿةةةةةي مػةةةةةرض  ةةةةةذا افـظةةةةةوم كظةةةةةوم آكتخو ةةةةةوت و ـةةةةةو يتًةةةةةو ؼ ـوكةةةةةً افدوفةةةةةي ا

أصةةةةحوب إحةةةةزاب وأراء أن يتًةةةةورظقا إػ مرصةةةةقت أكػًةةةةفؿ وافقصةةةةقل إػ 

 افزدوكوت  لـثر ظدد  ؽـ حلزهبؿ أو ـتؾتفؿ.

يف  ذه احلوفي: إذا وجد  عض ادًؾؿغ رصةحقا أكػًةفؿم وكحةـ كـصةحفؿ 

قـئذ: افؼوظةدة افػؼفقةي: إذا وؿةع ادًةؾؿ أٓ يػعؾقام فؽـ فـو مقؿػ ةخر ؾـؼقل ح

  غ مػًدمغ اختور أؿؾفام ذًا.

 كعؿ يو صقخ! مداخؾي:
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ؾوفزدةةةون شةةةقؼقم ظةةةذ ظجةةةره و جةةةره صةةةئـو كحةةةـ صةةةئـو كحةةةـ معؼةةة  افشةةةقخ:

ادًةةؾؿغ أم أ قـةةو. ؾفـةةوك ؾةةرق ـٌةةر جةةدًا  ةةغ أن يؽةةقن افزدةةون ـؾةةف أؾةةراده ؽةةر 

 مًؾؿغم ؾرق ـٌر جدًا.مًؾؿغم و غ أن يؽقن ـؾ أؾراده 

ثةةةةؿ ؾةةةةرق ـٌةةةةر  ةةةةغ أن يؽةةةةقن يف احلوفةةةةي إخةةةةرى: أن يؽةةةةقن ادرصةةةةحغ يف 

افزدةةةون ـؾةةةف مًةةةؾؿغم فؽةةةـ  عضةةةفؿ صةةةوفت و عضةةةفؿ ضةةةوفتم  عضةةةفؿ يعؿةةةؾ 

فصةةوفت اإلشةة مم و عضةةفؿ يعؿةةؾ فصةةوفت صةةخص أو ـتؾتةةف أو حز ةةفم وٓ يٌةةويل 

 ظـ مصوفت اإلش م.

ؿغ أن يشةةةةةورـقا يف اكتخةةةةةوب إصةةةةةؾتم ؾحقـئةةةةذ ظةةةةةذ افـةةةةةوخٌغ مةةةةةـ ادًةةةةؾ

وإكػةةةةع ف،شةةةة مم يف افقؿةةةةً افةةةةذي كؼةةةةقل: ٓ يـٌغةةةةل دًةةةةؾؿ أن يرصةةةةت كػًةةةةف 

ويةةدخؾ افزدةةونن ٕكةةف يف  ةةذا إ ةة ك فـػًةةفم وإؿةةرار دخوفػتةةف فؼةةيعتفم فؽةةـ 

عفؿ  رأيـةةةةوم وفةةةةق ـةةةةون صةةةةقا ًو مويةةةةي يف ادويةةةةيم  ةةةةؾ  فةةةةقس ـةةةةؾ افـةةةةوس يف إمؽوكـةةةةو أن كؼةةةـة

كةوس ةخةرون بةؿ اجتفةوداتم بةؿ ةراء  غةض افـظةر  –ـةام  ةق افقاؿةع  –شقؽقن  ـةوك 

 .جيتفدوا؟!  ذا  ق افقاؿع ؿ مصقٌقن أم نيطئقنم  ؾ  ؿ أ ؾ فئـ ؾ  

افقاؿع: أن ـثةرًا مـة ادًةؾؿغ افصةوحلغ شرصةحقن أكػًةفؿ فؾزدوكةوتم حقـئةذ 

افصةوحلغم وظةذ كؼقل ٕؾراد ادًؾؿغ: اختوروا  مٓء ظذ إؾراد ادًةؾؿغ ؽةر 

إؾراد افؽوؾريـ مـ افشةققظقغ وؽةر ؿم  ةذا أؿةؾ ذًا مـة أن مؼٌعةقا يف  قةقمؽؿ وأٓ 

 ؟مشورـقا يف اختقور كقا ؽؿ فعع أووحً فؽ ادًلفي

 كعؿ يو صقخ واوحي. مداخؾي:

 (  00: 38: 37/ 344) اهلدى والنور /
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 العىن الطياضي يف اجلصائس

اعزايةةةر وظؿؾفةةةؿ  ةةةذا ودخةةةقبؿ ادعةةةسك صةةةقخ يعـةةةل إخةةةقة يف  مداخؾةةةي:

 افًقود  ذا خطل؟

مو كـصت.. مو كـصت يف  ذه إيوم  وفعؿؾ افًقود يف  ؾد مـ   د  افشقخ:

اإلش من ٕن افذيـ يريدون أن يعؿؾقا افعؿؾ افًقود جيى ظؾقفؿ أن يؽقكةقا 

 ؿةةةد مر ةةةقا ظةةةذ اإلشةةة م مر قةةةي صةةةحقحيم وةكػةةةًو ؿؾةةةً يف اعةةةقاب ادختكةةة أن

إشوس  ق افتصػقي وافس قي ؾفؾ وجدمؿ اوظي مةو كؼةقل اثـةو ظؼة أفةػ وإكةام 

كؼـع أن مٌديقًو  لفػ ُظؾؿقا افتعؾقؿ اإلشة مل افصةحقت أي ادصةػك شةقاء مةو 

ـون مـف متعؾؼًو  وفعؼقدة أو  وفعٌودة أو  وفًؾقك ور قا ظذ ذفؽ  ر ي مـ افزمـ 

واحةةةد؟ أكةةةو يف ظؾؿةةةل ٓ أجةةةد  ضقيؾةةةيم واجتؿعةةةقا حتةةةك ـةةةوكقا ظةةةذ ؿؾةةةى رجةةةؾ

 ةةةمٓء ظةةةذ وجةةةف إرض افقةةةقمم ؾةةةنذا مةةةو دخؾةةةقا يف افعؿةةةؾ افًةةةقود جةةةر ؿ 

افًقوشةةي إػ احلظةةقظ افـػًةةقي وـةةون ذفةةؽ مةةدظوة وشةةًٌٌو ف كشةةغول ظةةـ افةةدظقة 

افتل  ل أوًٓ افتعؾةقؿ افصةحقت ثةؿ ظةذ افس قةي افصةحقحيم ؾةـحـ ٓ كجةد افقةقم 

رجةؾ مهة ظؾةقفؿ شةـغ ضقيؾةي و ةؿ ظـةد ؿ ظؾةامء  ؾدة ؾقفو أو ؿريي ؾقفو أفػ 

وفةةقس ظةةو  واحةةد و ةةؿ يشةةتغؾقن  وفتصةةػقي وافس قةةي معةةًوم وفةةذفؽ أكةةو ؿؾةةً يف 

 عةةةةض إجق ةةةةي افتةةةةل وجفةةةةً إيّل وأـرر ةةةةو أكةةةةو أرى افقةةةةقم مةةةةـ افًقوشةةةةي مةةةةرك 

افًقوشيم وٓ أظـل أكف فقس  ـوك يف اإلش م شقوشيم ـقػ وصقخ اإلش م ا ـ 

رشةةوفتف ادشةةفقرة وادعروؾةةي  وفًقوشةةي افؼةةظقيم فؽةةـ أريةةد مةةـ  مقؿقةةي ؿةةد أّفةةػ

 ذا أٓ كًتٌؼ افـتويٍ ؿٌؾ أن كحؼؼ ادؼدموت وإٓ ؾوحلؽؿي افتل يؼقبو  عض 

افـوس  ل مـطٌؼ اومًو افقةقم مةـ اشةتعجؾ افقةء ؿٌةؾ أواكةف ا ةتع  حرموكةفم ثةؿ 

افصةةةةة ة كحةةةةـ  خوصةةةةي كحةةةةـ معؼةةةةة افًةةةةؾػقغ دايةةةةاًم كدكةةةةدن حةةةةةقل ؿقفةةةةف ظؾقةةةةف 
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وافًةةة م: خةةةر ابةةةدى  ةةةدى حمؿةةةد صةةةذ اح ظؾقةةةفم وةفةةةف وشةةةؾؿم ؾفةةةؾ اصةةةتغؾ 

افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م يف أول مةةو  عةةةٌ  وفًقوشةةي أم  وفةةدظقة؟ اعةةقاب ادتػةةةؼ 

ظؾقف  ق افدظقةم فؽـ افقء افذي يغػؾ ظـف ـثر مـ افدظوة اإلشة مقغ ؾضة ً 

ـةون يـةزل ؾةقرًا مةـ افًةامء  أ ؿ ٓ ي حظقن افػرق  ةغ افعؾةؿ افةذي ؿظـ ؽر 

ظذ ؿؾى افرشقل ظؾقةف افصة ة وافًة م مٌةوذة ثةؿ  ةق يـؼؾةف مةـ ؾؿةف إػ ةذان 

غ ضقيؾي ٓ ي حظ افدظوة اإلش مققن ـأصحو فم ثؿ ير قفؿ ظذ ذفؽ افس قي ش

افقةةقم افػةةرق  ةةغ ذفةةؽ افقؿةةً و ةةغ وؿتـةةو احلةةوضم كحةةـ ؿةةد ُظرؾـةةو إشةة مًو مةةع 

ق اإلشة م افةذي كةزل ظةذ ؿؾةى حمؿةد ظؾقةف افًة م  ةؾ إشػ افشةديد فةقس  ة

ورثـوه إش مًو خؾقطًو  زوجًو  لصقوء يتزأ مـفو اإلش م وأطـ أكؽ واحلوضيـ 

اقعًو فًتؿ  حوجي إػ افتػصقؾ وضب إمثؾي خوصي ؾقام يتعؾؼ  وفعؼقدة ثؿ 

ـةةةام  ةةةدأ   وفعٌةةةودة ثةةةؿ  وفًةةةؾقكم ؾةةةوفققم كحةةةـ إذا أردكةةةو أن كعؿةةةؾ ظؿةةة ً شقوشةةةقوً 

افرشقل ظؾقف افً م ؾقف يف افعفد اددين ظؾقـو أن كحؼةؼ ا طةقة إوػ و ةل 

و افقةقم  ةو ٓ  ةد مـةف و ةق افتصةػقيم اإلشة م يقمئةذ ـةون مصةػًك ـافتل اى ظؾق

افققم فةقس مصةػًكم ؾةنذا أردكةو أن كصةػل اإلشة م وفؽةل يثؿةر ثؿرمةف إوػ ؾة  

وكؼويةفم  ةذا مةـ حقةٌ افعؾةؿم ثةؿ ٓ  ةد مةـ  د أن يعةقد شةرمف إوػ يف صةػويف 

ؿرن  ذا افعؾؿ  س قي اددظقيـ إفقف مر قةي مديةدة ؿةد ملخةذ افًةـغ افطقيؾةيم  ةذه 

افـؼطةةي يف اظتؼةةودي ـةةؾ اعامظةةوت اإلشةة مقي افقةةقم افتةةل حتةةرص ظةةذ افعؿةةؾ 

افًةةةقود وافتـظةةةةقؿ افًةةةةقود يتغةةةوؾؾقن أو جيفؾةةةةقن وأح مهةةةةو مةةةر ـةةةةام يؼةةةةولم 

تؽتةةؾ إفةةقف ادمفػةةي مةةـ ادًةةؾؿغ ظةةذ  ةةذا اإلشةة م ادصةةػك فةةذفؽ ؾقةةقم ي

افذي   يؼدم  عد إػ اوظي مةو ويةقم ير ةقا  ةمٓء اعامظةي ظةذ  ةذا اإلشة م 

 ادصػكم يقمئذ كؽقن ؿد  دأكو افـقاة فؾعؿؾ افًقود كعؿ.

 ( 00:  45: 04/   352) اهلدى والنور / 
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 دخوه اإلضالويني يف اجلصائس  

 دولةبسملاُ ال

و ق مؾت جدًا يف اعزاير ظـدكوم و ةق مةو حؽةؿ دخةقل اإلشة مقغ  افًمال:

  ردون افدوفي؟

كحةةـ ٓ كةةرى  ةةذا جةةويزًا  ةةؾ  ةةق إوةةوظي فؾجفةةقد اإلشةة مقي ؾةةقام ٓ  افشةةقخ:

 ن.ؾويدة مـ دخقبؿ افزدون ٕ

 أوًٓ:  ذه افزدوكوتم ـام معؾؿقن حتؽؿ  غر مو أكزل اح. 

افةةةذيـ يةةةدخؾقن افزدوكةةةوت  عضةةةفؿ ؿةةةد يةةةدخؾقن  ـقةةةي ضقٌةةةي وثوكقةةةًو:  ةةةمٓء 

وصةةةةوحليم يعـةةةةل يظـةةةةقن أن  نمؽةةةةو ؿ أن يغةةةةروا مةةةةـ افـظةةةةوم احلةةةةوـؿم فؽةةةةـفؿ 

ةم و ةةةةل أن  ةةةةمٓء افةةةةذيـ يةةةةدخؾقن يف ر  يتـوشةةةةقن إن   كؼةةةةؾ يـًةةةةقن حؼقؼةةةةي ُمةةةة 

فؽ ؾفةؿ ٓ يًةتطقعقن أن افزدون  ؿ حمؽقمقن وفقًقا حؽومًوم وإذ إمةر ـةذ

م  ةةةؾ  ةةةؿ شقضةةةطرون أن يًةةةويروا افـظةةةوم احلةةةوـؿ وفةةةق ـةةةون نيوفػةةةًو ا صةةةقئوً يػعؾةةةق

ف،ش مم وكحـ أن  ـو كعقش يف مشؽؾي مو يًؿك  ودقثوق افقضـلم وفعؾؽؿ 

شةةةةؿعتؿ أو فعؾؽةةةةؿ ا تؾقةةةةتؿ أيضةةةةًو  ةةةةام ا تؾقـةةةةو كحةةةةـ  ةةةةفم ؾودقثةةةةوق افةةةةقضـل معـةةةةوه 

شةة مم وآظةةساف آظةةساف  ؽةةؾ إديةةون وإحةةزاب افؽةةوؾرة افتةةل معةةورض اإل

 قجقد ةةةو يف افزدةةةونم وحقـئةةةذ شةةةتؼقم معةةةورك ـ مقةةةف وجدفقةةةف يف افزدةةةونم 

وممخذ افؼضقي  وفتصقيً وحقـئذ افذي صقمف أـثر يؽقن  ق ادـتك وفق ـون 
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مةةٌط ًم ؾؾفةةةذا ٓ جيةةةقز أن يةةةدخؾ افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ يف افزدةةةون  ؼصةةةد إصةةة ح 

يؼةةي ادٌتدظةةيم مةةـ أصةةؾفو  ةةل  دظةةيم افـظةةومم ٓ يؽةةقن إصةة ح افـظةةوم هبةةذه افطر

ٕكؽةةؿ معؾؿةةقن أن كظةةوم افزدةةون ؿةةويؿ ظةةذ أشةةوس آكتخو ةةوتم وآكتخو ةةوت 

أيضةةةةو شتشةةةةؿؾ افرجةةةةؾ وادةةةةرأة ومةةةةـ  ـةةةةو يٌةةةةدأ  طةةةة ن  ةةةةذا افـظةةةةوم ونيوفػتةةةةف 

ف،شةةة مم ثةةةؿ كظةةةوم آكتخةةةوب يشةةةؿؾ افصةةةوفتم ويشةةةؿؾ افطةةةوفتم ؾةةة  ؾةةةرق  ةةةغ 

ؼ أن يـتخةةى وأن يـتخةةىم ثةةؿ ٓ ؾةةرق يف  ةةذه افصةةوفت وافطةةوفتم فؽةةؾ مةةـفام حةة

إجـوس ـؾفو  غ افعو  و غ اعو ؾم  قـام اإلش م ٓ يريةد أن يؽةقن  ؾةس 

افزدون افذي  ق  ؾس افشقرى إٓ أن يؽقن مـ كخٌي افشةعى ادًةؾؿ ظؾةاًم 

 وص حًو ورجوًٓ وفقس كًوء.

ن افؼةةةةويؿ ظةةةةذ ؾةةةةنذًا: مظفةةةةر ادخوفػةةةةي مةةةةـ أول خطةةةةقه يف مقوةةةةقع افزدةةةةو 

آكتخوب افذي يتـوشى مع كظوم افؽػورم وٓ يتـوشى مع كظوم اإلش مم وظذ 

 ةذا ؾقجةةى أن يظةؾ ادًةةؾؿقن يعـةةقن  ةوفعؾؿ افـةةوؾع وافعؿةؾ افصةةوفت وأن ير ةةقا 

أكػًةةفؿم وصةةعقهبؿ ظةةذ  ةةذه افتصةةػقي وافس قةةيم وأن يٌتعةةدوا ظةةذ افزدوكةةوت 

 اعو ؾقي  ذه.

 ( 00: 11: 48/ 440) اهلدى والنور /

متؿةةةةي فؾًةةةةمال صةةةةقخـوم إخقاكـةةةةو يف اعزايةةةةر دخؾةةةةقا ار ةةةةفم و ةةةةذه  افًةةةةويؾ:

افتجر ةةةةي كجحةةةةقا ؾقفةةةةو إػ حةةةةد ـٌةةةةرم و ةةةةل ار ةةةةي افٌؾةةةةديوتم ومؼريٌةةةةًو الًةةةةف 

وثامكةةغ يف ادويةةي ـةةام ظؾؿةةً مةةـ  عةةض إخةةقان ـةةون  عةةض افٌؾةةديوت حؼؼةةقا 

وت أؿةةؾ مةةـ  ةةذا مإػ ؾقفةةو مًةةعغ أو الًةةف ومًةةعغ يف ادويةةيم و عةةض افٌؾةةدي

ؽةةةةر ذفةةةةؽم ادفةةةةؿ أكةةةةف ـةةةةون بةةةةؿ كجةةةةوح طةةةةو ر يف  ةةةةذا ادضةةةةامرم ؾفةةةةؿ يرمٌةةةةقن 

فةةدخقل افزدةةونم يعـةةل افـجةةوح افةةذي حؼؼةةقه يف افٌؾةةديوتم يريةةدوا أن يؼقًةةقا 
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ظؾقةةف كجةةوح دخةةقل افزدةةونم ويؼقفةةقن ظةةذ أكةةف ضٌعةةًو حتةةك افٌؾةةديوتم افشةةعى 

تفؿ مًؾؿغن ٕ ؿ رأوا اإلص حوت اعزايري أؿٌؾ ظذ افٌؾديوت افذي ؽوفٌق

طو رة ؾقفوم ومو ـوكقا حتك  عض افذي ـوكقا  ؾػقا ظـ اكتخوب ادًؾؿغ يف 

 ةةةذه ادـةةةوضؼم كةةةدمقا ظةةةذ ظةةةدم اكتخةةةوهبؿن ٕ ةةةؿ رأوا دور ادًةةةؾؿغ يف  ةةةذه 

افٌؾةةديوت طةةو رًا و ةةورزًا ويعةةدو ؿ أكةةف حتةةك إذا دخؾةةقا اكتخو ةةوت افزدوكقةةي أن 

وإػ جةةةةوكٌفؿم ؾةةةةوإلخقان يف اعزايةةةةر فعؾةةةةف  ةةةةذا افـجةةةةوح افةةةةذي  يؽقكةةةةقا معفةةةةؿ

حؼؼةةقه يف افٌؾةةديوت يممؾةةقن مثؾةةف إذا دخؾةةقا يف اكتخو ةةوت افزدةةونم و خوصةةي 

أن ؾقف  ـوك مو يعرف  وعٌفي اإلش مقي ف،كؼوذم و ذه  ؿقظةف ايتؾػةً ؾقفةو 

 مز قط؟ عض احلرـوت اإلش مقيم وإخقاكـو افًؾػقغ دخؾقا  ذه اعٌفيم 

 ...مداخؾي:

يعـةةةل صةةةحقتم ؾفةةةؿ يؼقفةةةقن  ةةةلن  ةةةذا آيةةةت ف اإلشةةة مل افؼةةةقي  مداخؾةةةي:

افةةةةةذي حؼةةةةةؼ كجةةةةةوح يف افٌؾةةةةةديوتم يرجةةةةةك أو يممةةةةةؾ أن تحؼةةةةةؼ مثؾةةةةةف يف كجةةةةةوح 

 افزدونم  ذا افذي يدكدكقن حقفف أن.

ؾؾذفؽ كريد مـ صقخـو أيضًو أن يٌغ افػصؾ  غ  ذه ومؾؽم حتك يتٌغ بةؿ  

 صوء اح؟ احلؼم إن

)اكؼطةةوع( أكػةةًوم أفةةقس مةةو  ـةةل ظةةذ ؾوشةةد ؾفةةقا ؾوشةةد؟ أفةةقس دخةةقل  افشةةقخ:

 افزدون معـوه مليقد فؾـظوم افؼويؿ؟ 

 ٓ يو صقخـو أكو أريد أن مٌغ ف،خقان. مداخؾي:

صةةحقتم أكةةو افؽةة م فةةقس  قـةةل و قـةةؽم فؽةةـ ؿصةةدي افؽةة م افًةةو ؼ  افشةةقخ:

  ق اعقاب دثؾ  ذا إمر.
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فـظةوم فةقس كظومةًو إشةة مقًوم ؾفةذا افتؽتةؾ اإلشة ملم إذا صةت افتعٌةةر يعـةل: ا 

أن ـؾفؿ اوظوت إش مقي وأحةزاب إشة مقي  ةؿ شقـضةؿقن حتةً  ةذا افـظةوم 

افذي يعتز كظوم ؽر إش ملم و ذه كؼطف مو أطـ ؾقفةو خة ف ظـةد اعؿقةعم إذا 

ضةامم إػ حؽةؿ ـون إمر ـذفؽم ؾفؾ يٌدأ اإلص ح هبذه افطريؼيم ضريؼي آك

واوت جدًا أكف  وفػ ذيعي اإلش م  ؼصةد حمووفةي إصة ح  ةذا افـظةومم  ةؾ 

 ؽذا يؽقن ضريؼ اإلص حم أم ضريؼ اإلص ح يٌدأ مةـ افتلشةقس وفةقس رأشةًو 

 مـ افقصقل إػ افزدون.

كحةـ رأيـةو يف مةوريخ افعكة احلةوض ـثةرًا مةـ اعامظةوت اإلشة مقيم شةقاًء 

و يف مك دخؾقا يف افزدون ومو اشةتطوظقا أن يعؿؾةقا صةقئًوم يف شقريو أو  ـو أ

حةد اعامظةوت اإلشة مقي صةور وزيةر اإلظة م أوصؾ إمر ظـةدكو يف شةقريو أن 

أو كحةةق ذفةةؽم ٓ أذـةةر جقةةدًام ادفةةؿ ـةةون فةةف صةة حقي أن أوظةةز إػ اإلذاظةةي أٓ 

ؾظةةي ظةةذ مًةةؿت  ةةت وة أحةةد مةةـ افؼةةراء فعؼةة مةةـ افؼةةرةن ؾقةةف ذم فؾـصةةورىم حمو

 افع ؿوت احلًـي وافطقٌي  غ ادًؾؿغ و غ  مٓء افؽػور.

 ( 00: 16: 02/ 440) اهلدى والنور /

افقةةقم صةةقخـو امصةةؾ   واحةةد مةةـ اإلخةةقانم ؾؼةةول يل: أخةةل مةةو  ةةل  افًةةويؾ:

ادصةةةةقٌي افتةةةةل حتةةةةدث يف إذاظةةةةي ادًةةةةؾؿغم  ةةةةذه ـةةةةل ؿ يريةةةةدون أن يًةةةةؾخقا 

 ش م ديـًو فؾـصورى وافقفقدم ؿؾً فف: ـقػ؟ ادًؾؿغ ظـ ديـفؿم وجيعؾقا اإل

ؿةةول: شةةؿعً يف إذاظةةي دمشةةؼ أطةةـ أو يف افتؾػزيةةقن افًةةقريم يؼةةقل واحةةد 

يًلل أحد ادشويخ  ـوك شمال ظـ افع ؿوت آجتامظقي  غ أصحوب إديةون 

ادختؾػةةةيم ؾؼةةةول فةةةف افشةةةقخ ادًةةةتػتك:  ـةةةوك مؼقفةةةي مؼةةةقل: ٓ ؾةةةرق  ةةةغ ظةةةر  

 ى.وأجـٌل إٓ  وفتؼق
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 اح أـز. افشقخ:

 صغؾف ظجقٌي... مداخؾي:

اح أـزم يو شقدي مو يف ؽرا ف أن احلؽؿ ـام معؾؿقن يعـل  عثةلم  افشقخ:

فؽـ يقمئذ ـةون يف صةٌوب مًةؾؿغ دخؾةقا افزدةون  ةـػس افغويةي  ةذهم وإذا  ةؿ 

 رون.طق  تَ روا يَ ق  طَ يدخؾقن ؾٌدل أن يُ 

 ...مداخؾي:

فؽةةةةةؿ مةةةةةث ً شةةةةةف ً جةةةةةدًا: يةةةةةدخؾ ادًةةةةةؾؿ   ةةةةةذا  ةةةةةقم كحةةةةةـ كيةةةةةب افشةةةةةقخ:

ادةةةتحؿس افزدةةةون  ؾٌوشةةةف افعةةةر  و ؾحقتةةةف اعؿقؾةةةيم ؾةةة  يؽةةةود يؿ ةةة ظؾقةةةف 

صفرم صفريـم ث ثي إٓ ويـزع افثقوب افعر قي ويؾٌس اعوـً وافٌـطؾقن ور ةام 

اعراؾقًم وافؾحقي  ذه يٌدأ يلخذ مـفو يلخذ مـفو حتك مؽود مصر ـام يؼقفةقن 

 فشوم: خر افذؿقن إصورة مؽقن.ظـدكو يف ا

يةةدخؾقن ٕجةةؾ اإلصةة ح وافتطةةقير وإذا  ةةؿ أكػًةةفؿ يتطةةقرونم ويتطةةقرون 

 فقس إػ صوفت وإكام إػ ضوفت.

 افدخقل فقس مثؾ ا روج. مداخؾي:

 أي كعؿ. أمػضؾ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽؿ. افًويؾ:

 وؾقؽؿ. افشقخ:

 ( 00: 20: 51/ 440) اهلدى والنور /
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يؽقن اعزاير مغوير ظام  ق يف مكة أو يف شةقريوم واحلؿةد ح ؿد  مداخؾي:

إخقاكـو يف اعزاير ـام يؼقل افٌعض متعصٌقن أـثةر مةـ ؽةر ؿ فةديـفؿم وحلةد 

أن ار ةةةةي افٌؾةةةةديوت وافقٓيةةةةوت افتةةةةل كجحةةةةقا ؾقفةةةةو   يتـةةةةوزفقا  شةةةةفودة حتةةةةك 

 مًةووميم ا صقم ظذ أدكك ادٌةودئ وٓ رء مةـ افؼةيعي أ ةدًام ٓ مـةوزل وٓ

خقاكـو متؿًؽغ بذام ودةو يةدخؾقا إؾ أن يؽقن يف افزدون و ؿ م  مَ و ذا مو يُ 

افزدةةةةةون  ةةةةةؿ ظـةةةةةد دخةةةةةقبؿ  ةةةةةؿ ـةةةةةوؾرون هبةةةةةذا افـظةةةةةوم يؽػةةةةةرون هبةةةةةذا افـظةةةةةوم 

ويكحقن هبذا ؿٌؾ افدخقل وأثـوء افدخقلم حتك  ذا ـون ؽرا ي فؾغرب ـقػ 

ؿ افرخصةةةي فؽةةةل يعؿؾةةةقا حتةةةً يًةةةؿت بةةةمٓء ٓ يعسؾةةةقن  وفـظةةةوم افةةةذي مةةةـحف

مظؾةةي بةةذا افـظةةوم ويؽػةةرون  ةةفم وظةةذ  ةةذا إشةةوس  ةةؿ يةةدخؾقا افزدةةون وفـةةو 

أمةةؾ ؾةةقفؿم يف مةةور فؿ ويف دظةةق ؿ ظةةذ مةةو ؽةةر مةةو  ةةق مقجةةقد يف مكةة أو 

حتك يف إردن أو يف افشومم ؾنن صوء اح يعـل أمؾـو مؽقن افتجر ةي يف اعزايةر 

خقاكـةةةو اًةةةؽفؿ  ةةةديـفؿ وأمؾـةةةو يف إاه مةةةـ مشةةةٌٌ مؽةةةقن يعـةةةل كوجحةةةيم دةةةو كةةةر

ؼةةةةويؿغ ظةةةةذ اعٌفةةةةي اإلشةةةة مقي ف،كؼةةةةوذم و ةةةةذا مةةةةـ  ةةةةوب دؾةةةةع أـةةةةز افافرجةةةةول 

 دػًدمغ إن ـون وٓ  د إذا أخذكو هبذه افؼوظدة...

صةةؼرة: صةةقخـو دظـةةل أشةةلل إخ أنيةةد... أن احلةةول يف مراـةةز افٌؾةةديوتم 

ي ادعؿةةةةةقل هبةةةةةو وافتةةةةةل أشًةةةةةً ظؾقفةةةةةو  ةةةةةؾ يتحةةةةةوـؿقن إػ افؼةةةةةقاكغ وإكظؿةةةةة

 افٌؾديوت مـ ؿٌؾم  ؾ ؽروا و دفقا؟

أن افقةةةء اعةةةةوري مةةةو مقجةةةقد مةةةةـ افؼةةةقاكغم وٓ يتعةةةورض مةةةةع  مداخؾةةةي:

افؼةةةيعي اإلشةةة مقي يف ادعةةةوم ت ؾفةةةؿ يؿضةةةقن ظةةةذ  ةةةذام ومةةةو معةةةورض مةةةع 

يف  افؼيعي اإلش مقي ض قه ظرض احلويطم أظطل فؽةؿ أمثؾةي: مةث ً يف ظـةدكو

  عض ادحوؾظوت أو مو مًؿك  وفقٓيوت..
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: ظػةةةةقًا دةةةةو مؼةةةةقل يل ض ةةةةقا  ةةةةف ظةةةةرض احلةةةةويطم ـةةةةلن يف مؼةةةةدور ؿ صةةةةؼرة

 ومًتطوظفؿ افتغقر. 

 إيش ادعـك. افشقخ:

: مث ً  ـوك  ققت دظورة يف  عض ادحوؾظوت افقٓيوتم وا امرات أنيد

عظةؿ افقٓيةوت أؽؾؼةً يعـل  ـةوك ر  ةورزم ؾةؤن مةث ً ظـةدكو يف افقٓيةوت وم

 ققت افدظورةم افـظوم اظسض ؿةول  ةذا فةقس مةـ صة حقوت رؤشةوء افٌؾةديوتم 

 ل مـ ص حقي وزارة افداخؾقي وـذا وـذام وفؽـ كرى مـ  ذا إخقاكـو نيؾقا 

ـطقـو مرـةةةةز ط ؼةةةةقه وـوكةةةةً  ـةةةةوك مًةةةةره صةةةةعٌقي وأؽؾؼةةةةً وأذـةةةةر يف مديـةةةةي ؿًةةةة

ػ ةخةةةةره واحلؿةةةةد ح ؿٌةةةةؾ صةةةةفرم يف اعزايةةةةرم ؾلؽؾؼةةةةً ـةةةةؾ افٌقةةةةقت إ تافٌةةةةورا

وـةةةةذفؽ يف ـثةةةةر مةةةةـ افقٓيةةةةوت مةةةةث ً وٓيةةةةي افطقةةةةػ ـٌةةةةرة و عةةةةض افقٓيةةةةوت 

أؽؾؼةةً ـةةؾ ا ةةامراتم وأذـةةر يف مديـةةي ظـو ةةي مشةةفقرة ظةةذ احلةةدود افتقكًةةقي 

ؾقفةةو الةةر مصةةـع فؾخؿةةر ـٌةةر يصةةدر فؾخةةورج أؽؾةةؼ  ةةذا ادصةةـعم وـوكةةً ظؾقةةف 

حلؿةد ح دةو افـظةوم يعةسض ظةذ رؤشةوء مشوـؾ ـثرة وفؽـ أؽؾؼ رؽةؿ  ةذام ا

افٌؾديوت هيى افشعى مع اعٌفي اإلش مقيم مؽقن مًرة وخؿف ؾقفو أٓف 

ؾقطٌةةؼ افؼةةوكقنم وأن حؼةةؼ إخقاكـةةو رؽةةؿ ؾقةةف افـظةةوم يعرؿةةؾم فؽةةـ شةةوظقن يف 

 ذا وحؼؼقا كجوحوت ضقٌي جدًا يف  ذا ادجولم وفؽـ افقةء افةذي يتعةورض 

قي ٓ يلخةةةذون  ةةةف وفةةةق مًةةةٌى  ةةةذا يف  عةةةض ادحوؾظةةةوت مةةةع افؼةةةيعي اإلشةةة م

اظتؼؾقا  عض رؤشوء افٌؾديوتن ٕ ؿ حتدوا افـظومم وفؽـ إخقاكـو مووةغ يف 

 ذا افطريؼ ويًعقن حتك يػؽقن  ذه افعؼدة أن يلخذوا افزدون  وٕؽؾٌقي ـام 

قا يتؿـةةقنم وأمةةول ـةةؾ ادةةمذات مةةدل إن صةةوء اح معةةوػ وإذا مةةو وؾةةؼ أن يصةةؾ
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إػ افزدةةون  وٕؽؾٌقةةي وافشةةعى ـؾةةف مةةـ شةةػراء اعٌفةةي اإلشةة مقيم واح أظةةذ 

 وأظؾؿ.

موذا متصقرون افـظوم افؼويؿ أن مدظؿ مـ ؿٌؾ افؽػور افذيـ احتؾقا  افشقخ:

 ا ؾقٍم وؾعؾقا مو ؾعؾقا أم ٓ؟

 افًقوشي ٓ مؼرب؟ يٓ كوحقاو

 ٓم...  مداخؾي:

 ... ظقد افًمال.مداخؾي:

 ... افًمال حتك جيوو ؽ.ي:مداخؾ

 ـلين صعرت أكف اكحرج مـ  ذا. افشقخ:

 ٓ واح مو ــً معؽ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 ضقى إذا مو  ق اعقاب. افشقخ:

فةةةق شةةةؿحً افًةةةمال مةةةو أذـةةةر افًةةةمالم شةةةقدي افًةةةمال أريةةةد أظةةةودة  مداخؾةةةي:

 افًمال.

 ... ٓ  لس.مداخؾي:

أن يف دوفةةتؽؿ ويف ـةةؾ افةةةدول أؿةةقلم مةةوذا معتؼةةد افـظةةوم احلةةوـؿ  افشةةقخ:

 ةةةو دول إشةةة مقين كظةةةرًا إػ صةةةعقهبو وفةةةقس إػ حؽومفةةةوم  ةةةمٓء إافتةةةل كؼةةةقل 

احلؽوم مريض ظـفؿ مـ افؽػور افذيـ ؾعؾقا مو ؾعؾةقا يف ا ؾةقٍ ويف افعةراقم 
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أم مغضةةقب ظؾةةقفؿم ـؾؿةةي نيتكةةه أرجةةق أن يؽةةقن اعةةقابم مةةريض ظةةـفؿ أم 

 مغضقب ظؾقفؿ؟

 قفؿ مـ افؽػور ؟مريض ظؾ مداخؾي:

 ةةةقا  ةةةذا افًةةةمالم حًةةةـًوم ؾحقةةةـام  ةةةمٓء افؽػةةةور يةةةرون أن افشةةةعى  افشةةةقخ:

اعزايةةري شقضةةع يةةده ظةةذ احلؽةةؿم وجيعةةؾ احلؽةةؿ إشةة مل  ةةؾ ظـةةد ؿ مةةـ 

 اإليامن وافص ح أن يتجوو قا مع افشعى أم مع افرايض ظـفؿ؟

 ضٌعًو مع افرايض ظـفؿ. مداخؾي:

 حًـًو. افشقخ: 

ر  ةةؾ شةةتؽقن افعوؿٌةةي أن يؼةةع افصةةدام  ةةغ افدوفةةي احلوـؿةةي حقـئةةذ مةةوذا متصةةق

 و غ افشعى افذي دخؾ افزدون يف شٌقؾ اإلص ح مؼع افقاؿعي أم ٓ؟

 ضٌعًو شقف يؽقن  ـوك صدام. مداخؾي:

 ـةةو أن  قةةً افؼصةةقد ـةةام يؼةةولم  ةةؾ افشةةعى مًةةتعد فؾخةةروج ظةةـ  افشةةقخ:

فؾخةةروج ظةةـ احلةةوـؿ؟  احلةةوـؿ؟ كعةةقد إػ افٌحةةٌ إولم  ةةؾ افشةةعى مًةةتعد

اشتعدادًا مـ افـقظغ: اشتعداد ادعـقي افروحلم وآشتعداد ادوديم إن ـةون 

ـذفؽ ؾلكو أؿقل ظجؾقا وٓ متخذوا  ذه افقشويؾ افد ؾقموشةقي أن كحةـ كريةد أن 

كةةةدخؾ يف افزدةةةون مةةةـ أجةةةؾ اإلصةةة ح  طريؼةةةي ٓ يشةةةعر احلةةةوـؿ ـقةةةػ ممـةةةؾ 

ًؾؿي يف أي صعى يعـل ظـد و مثؾ  ذا افؽتػم فؽـ  ؾ مظـ أن افشعقب اد

آشةةةتعداد فؾخةةةروج ظةةةذ احلةةةوـؿم وفةةةق هبةةةذه افطةةةرق ادؾتقيةةةي افقيقةةةدة افؾطقػةةةي 

افـوظؿةةيم ؾحقةةـام مًؾًةةؾـو يف مصةةقر ادقوةةقع حتةةك وؿةةع افصةةدام  ةةغ احلةةوـؿ 

 وادحؽقمم  ؾ افشعى ظـده اشتعداد يف مؼوومي احلوـؿ وؿقمف ومـ ورايف؟
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يةةر حًةةى مةةو  ةةق مقجةةقد وطةةو رم أن افشةةعى مًةةتعد  وفـًةةٌي فؾجزا مداخؾةةي:

  ؼقودة اعٌفي اإلش مقي أن  رج ظذ احلوـؿ.

ٓ ٓم أكو شلفً اأرجقك ٓ حتقد ظـ اعقابم أكو مو شلفً مًتعد و افشقخ:

صقئغ  ـوك مقجقدان أم ٓم آشتعداد اإليامين افروحةلم وآشةتعداد ادةودي 

 وت شمايل؟افً حلم  ذا آشتعداد مقجقد؟ وا

 واوت افًمال. مداخؾي:

 ؾنذًا ؾؾقؽـ إذًا اعقاب واوحًو أيضًو. افشقخ:

 واوحًو إن صوء اح. مداخؾي:

ؾلمةةةو ظةةةـ اعوكةةةى افروحةةةلم ؾفـةةةوك مةةةو يؽػةةةل أن جيعةةةؾ افشةةةعى اعزايةةةري  

هيى ومدؾعةف ظؼقدمةف إػ أن  ةرج ظةذ افظةو  إذا ـةون يف مؼدمةي  ةذا افشةعى 

فؿ ح شٌحوكف ومعوػم ؾفـوك مةو يةدؾعم يعـةل مةو أؿةقل افشققخ افذيـ كذروا أكػً

 ـوك اعوكى افؽويف افؽعم وفؽـ  ـوك مو يدؾع افشعى فؽل  رج يف وجف 

 افظو  فقًؼطف  ذا مـ اعوكى افروحل.

أمو آشتعداد ادوديم ؿد ٓ مؽقن ظـدي معرؾف ـٌةرة هبةذا اعوكةىم وفؽةـ 

 ؾ رء.ؾقف مو يؿؽـ أن يمدي إلشؼوط افـظوم أؿ

يو صقخ  ورك اح ؾقؽم وأرجق أن مؽقن كظرمؽؿ  عقدةم ٕكف أكةو حةغ  افشقخ:

أمؽؾةةؿ ظةةذ افـظةةوم أر ةةط معةةف افةةرايض ظـةةفم وأكةةً حقةةـام اقةةى ٓ مةةر ط معةةف 

 افرايض ظـف.

 صتم و ذا مقجقد ٓشقام كحـ ؾركًو مؾعى دور ـٌر يف اعزاير. افًويؾ:



 الكضية اجلزائرية ------------------------------------------------- لباني يف املنوخجامع تراث العالمة األ

733 

 ةةةورك اح ؾةةةةقؽؿ ؾةةةقام إذا وؿعةةةةً  ضقةةةةى ؾةةةنذًا: مةةةةو  ةةةل آشةةةةتعدادات افشةةةقخ:

افقاؿعةةةةةين ٕين أخشةةةةةك أن يصةةةةةقٌؽؿ مةةةةةو أصةةةةةوب ؽةةةةةرـؿم يف مكةةةةة وؽر ةةةةةوم أن 

مرجعةةةقا مفةةةزومغ مؼفةةةقريـ مؼتةةةقفغ  ةةةدون ؾويةةةدةم وفةةةذفؽ ؾوكةةةو أفػةةةً كظةةةرـؿ 

م مةةو  ةةق افًةةٌقؾ افةةذي ¢أخةةرًا إػ ادٌةةدأ اإلشةة مل خةةر ابةةدى  ةةدى حمؿةةد 

احلؽةةةؿ اإلشةةة ملم  ةةةؾ شةةةوير افؽػةةةور  ضرؿةةةف افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م حتةةةك أوجةةةد

 َأنِ ﴿وصةةةةورـفؿ يف كظةةةةومفؿ فؽةةةةل يًةةةةتقيل ظؾةةةةقفؿم أم دظةةةةو ؿ فؽؾؿةةةةي احلةةةةؼ: 

ٌُقا افط وُؽقَت 
ٌُُدوا اح َ َواْجتَـِ  ؟[10]النحل:﴾ُاْظ

أفقس  ذا  ق افًٌقؾ افذي كممـ  ف كحـ معؼ ادًؾؿغ و خوصي افًؾػقغ 

اد شؾقـف  وٓكضةامم إػ افزدةونم  ةؾ اقعًوم إذًا:  ؾ  ذا  ق افًٌقؾ افذي ير

ْؿ يِف ﴿  ق شٌقؾ افرشقل ظؾقف افً م افذي ؿول فـو ر ـو يف افؼرةن: وَن َفؽُة َـة َفَؼْد 

ـَيٌ  ًَ م ومـ رأى افعزة  غةره ؾؾقعتةزم افشةعقب [12]األح ا :﴾َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح

مةةـ كقظفةةوم وفعؾؽةةؿ اإلشةة مقي احلرـةةي افؼويؿةةي أن يف اعزايةةر مةةو  ةةل إوػ 

م أول حرـةي معؾؿقن  ذه احلؼقؼيم ؾامذا اشتػودت  ةذه احلرـةوت افتةل حووفةً

ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ أرادوا أن يصةةةؾقا إػ احلؽةةةؿ يف  ؿومةةةً  ـةةةو اوظةةةي اإلخةةةقان

مكةة  طريةةؼ آكتخو ةةوتم وـوكةةً افعوؿٌةةي دشةةقا واحةةد يرمةةل حًةةـ افٌـةةو وإذا  ةةف 

 وذا؟ؿتؾم راحً افؼقة ـؾفو  ٌوًء مـثقرام د

ةةةةةة رَ ٕن افشةةةةةةعى   يُ   مر قةةةةةةي حز قةةةةةةي    ك مر قةةةةةةف إشةةةةةة مقف  لؾراد ةةةةةةوم وإكةةةةةةام رُ   

 فؾقصقل إػ احلؽؿم ثؿ كحـ  عد ذفؽ كصؾت افشعى.

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  
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ـَيٌ ﴿ وفةةةذفؽ: ةةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةةة ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  ؾلكةةةو  م[12]األحززز ا :﴾َفَؼةةة

دثةةؾ افعةةر  ق ؾةةقفؿ ادُ ْصةة أرجةةق أن إخقاكـةةو  ـةةوك مؽةةقن كظةةر ؿ  عقةةدة وأن ٓ يَ 

 ر إػ أ عد مـ أركٌي أكػف(م  ذه افعغ و ذه إركٌي.افؼديؿ: )ؾ ن ٓ يـظ

كرجق أن مؽقن كظرمؽؿ  عقده و عقده جدًام  ةى أن افشةعى اعزايةري أن  

 ػقد؟ موذا أؾود اعقش افعراؿل؟ ق مـ افؼقة ادوديي ـوعقش افعراؿل موذا ي

وفةةذفؽ ؾةةوإليامن ؿٌةةةؾ ـةةؾ رءم وٓ يؽػةةةل اإليةةامن  خؿًةةةي  عؼةةةم  ةةةلفػ 

 لفقف ممفػيم افشعى كػًف ٓزم يؽقن مًؾاًمم أكو ٓ أدري ـقػ احلقوة ظـدـؿ 

فؽـةةل أمًةةوءل:  ةةذه اعامظةةوت اإلشةة مقي ظةةذ مـقظو ةةو ٓ يقجةةد ؾةةقفؿ كةةوس 

 يتعومؾقن  وفر و؟

مٌوظفو ضٌعةًو ؾقفةو افصةوفت اد افؼقاظد ؿوظدة اعامظي مث ً امٌوظفو ظـ مداخؾي:

 وؾقفو ادخط  ودون ذفؽ.

 ضقىم و ؽذا ـون إمر يف افعفد إول يف اإلش م؟ افشقخ:

 ٓ أ دًا.  افًويؾ:

ؾةةةنذًا  ةةةورك اح ؾقةةةؽم ادؽتةةةقب مٌةةةغ مةةةـ ظـقاكةةةف ـةةةام يؼقفةةةقنم ؾةةةام  افشةةةقخ:

 وي وافتػؽر ومعوعي إمر جذريًو.تحتوج إمر إػ أـثر مـ افس

 شمال ؾؼفل. افًمال:

 مػضؾ. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 (  00: 23: 44/ 440) اهلدى والنور /

 ( 00: 47: 38/ 440) اهلدى والنور /
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 العىن الطياضي يف اجلصائس

مةةةةو دام ادقوةةةةقع ؿةةةةد خةةةةرج و ةةةةدأت أشةةةةئؾي متػرؿةةةةيم كحةةةةـ كعةةةةرف  ادؾؼةةةةل:

ؾـؼؾ فـو وكريد ـؾؿي مةـؽؿ أكؽةؿ مشةقدون  ةة حًةى  مقؿػؽؿ مـ اعزاير مًٌؼًوم

مو ؿوفقا مشقدون  ؿقؿػفؿ إخر ضودو أكف حصؾم ؾفؾ فـو مـ ـؾؿي مقوقحقيم 

  ؾ صجعتؿ اعفؿ و دؾفؿ افذي يريدون أم  ـوك ؽشووة ٓ كدري مو  ل؟

ٓ  ـةةةوك مةةةلوي ت ـثةةةرة إن   كؼةةةؾ اؾةةةساءات ظديةةةدةم كحةةةـ ؿةةةد ــةةةو  افشةةةقخ:

ؿ جقا ةةةةًو ظةةةـ دخةةةةقبؿ آكتخو ةةةوت وحمةةةةووفتفؿ دخةةةقل  ردوكةةةةوت أرشةةةؾـو إفةةةقف

اعزايةةةرم ؾـصةةةحـو ؿ  ةةةلن اإلشةةة م فةةةقس  ةةةذا  ةةةق ضريةةةؼ إؿومةةةي احلؽةةةؿم وظـةةةدكو 

اعةةقاب افةةةذي أرشةةؾـوه إفةةةقفؿم ظـةةدكو صةةةقرة مـةةفم وؿةةةد جةةوءين أـثةةةر مةةـ شةةةمال 

واحةةةد مةةةـ إخقاكـةةةو مةةةـ افةةةقؿـم وـةةةون افشةةةقخ مؼٌةةةؾ كػًةةةف امصةةةؾ   ٕول مةةةرة 

م وشةةلفـل ظةةام يؼةةول وظةةام يشةةوعم ؾلجٌتةةف  وختصةةورم وأخةةرًا أرشةةؾً مةةع  ومػقةةوً 

 عضفؿ صقرة شً صػحوت  ق جقا  فؾجزايريغ ظـ مقؿػـو مـ افزدوكوت 

وافةةةدخقل ؾقفةةةوم وأن  ةةةذا ٓ يػقةةةد صةةةقئًوم و ؽةةةذا ـوكةةةً افعوؿٌةةةي ظـةةةد ؿ يعـةةةلم 

ف ـةون خطةةًل  ةةق وكحةـ مةةو مغةر رأيـةةو إض ؿةًوم وإن ـةةون مغقةةر افةرأي حقةةـام يٌةدو أكةة

افقاجىم فؽـ  ذه ادًلفي واحلؿد ح كحـ يعـل  ضؿـو و وةمـو هبو وصةقاهبو 

مـذ ظؼات افًـغم وفذفؽ ؾؽؾ مو ؿد مًؿعقن خورجًو ظـ ا ط افذي كةدظق 

افـةةوس إفقةةف أٓ و ةةق افتصةةػقي وافس قةةي ؾقؽةةقن أحًةةـ مةةو كؼةةقل ظـةةف: ملويةةؾ فةةقس 

  صحقتم كعؿ.

 (00:  16: 20/   547) اهلدى والنور / 
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 ٌصيخة الشيخ لكادة اجلبّة  

 اإلضالوية لإلٌكاذ

افشقخ مو  ل كصقحتؽ فؼودة اعفي اإلشة مقي ف،كؼةوذ مةوذا يػعؾةقن  افًويؾ:

 مودامقا مقرضقا يف  ذه افؼضقي .

ظؾقةةف  شةةتطقعأواح .. اعةةقاب ظةةـ  ةةذا افًةةمال فةةق ــةةً  ـةةوك ر ةةام  افشةةقخ:

اعةةةقاب ٕن افقرضةةةي افةةةذي وؿعةةةقا ؾقفةةةو ـقةةةػ يـًةةةحٌقن مـفةةةو جيةةةى أن اظةةةرف 

اعةةق جيةةى أن اظةةرف افـةةوس افةةذيـ اكضةةؿقا إفةةقفؿ و  يؽقكةةقا مةةـفؿ ؿٌةةؾ ذفةةؽم 

 ؾ  ؿ ؾرد أو أؾراد أو اوظي أو أو ـؾ ذفؽ أكو أجفؾةفم وفؽةـ أؿةقل ظؾةقفؿ أن 

شةوحتفؿ و ةُؿ   ُيْعَؾؿةقا ُيؾزمقا  مٓء إصةخوص افطةوريغ ظؾةقفؿ افـةوزفغ يف 

مةةةـ ؿٌةةةؾ أ ةةةؿ شةةةؾػققن مةةةث ً أكةةةً شةةةؿقً يل اشةةةؿ اثـةةةغ وؿةةةرأت مةةةو يف افٌقةةةون 

زمةةقن توفؽــةةل ٓ أحػةةظ إشةةامء وٓ هيؿـةةل آشةةؿ  ؼةةدر ادًةةؿكم  ةةؾ  ةةؿ مؾ

 وفًـي طو رًا وٓ أؿقل و وضـًو ٕن افٌوضـ ظؾؿف ظـد اح فؽـ افظةو ر  ةق ظـةقان 

 م أٓ وأن يف اعًةةةةد مضةةةةغي إذا صةةةةؾحً صةةةةؾت افٌةةةةوضـ ـةةةةام ؿةةةةول ظؾقةةةةف افًةةةة

اعًةةد ـؾةةف وإذا ؾًةةدة ؾًةةد اعًةةد ـؾةةف وإذا ؾًةةدة ؾًةةد اعًةةد ـؾةةف أٓ و ةةل 

افؼؾةةى ؾفةةؾ  ةةؿ  وفظةةو ر مؾتزمةةقن  وفةةدظقة وٓ أؿةةقل مؾتزمةةقن  وفًةةـي ؾؼةةط ٕن 

افًةةةـي يف ادػفةةةقم آصةةةط حل  ةةةق مةةةو دون افػةةةرض  فؽةةةـ  ةةةودػفقم افعؾؿةةةل 

يف  يؼةةةي حمؿةةةد ظؾقةةةف افًةةة م ـةةةام يشةةةعركو  ةةةذفؽ ؿقفةةةف افًةةةؾػل افًةةةـي  ةةةل ضر



 حول اجلبوة اإلسالمية لإلنكاذ ------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

753 

احلديٌ افصحقت مـ رؽى ظـ شـتل ؾؾقس مـل ؾفؾ  ؿ مؾتزمقن  وفًـي هبذا 

 ادعـك .

 كعؿ . افًويؾ:

 مؾتزمقن . افشقخ:

 مؾتزمقن . افًويؾ:

 افرؤشوء افذيـ اكضؿقا إػ اعامظي .افشقخ:

 كعؿ . افًويؾ:

 ؿ ؤًةةةةةقن اد  ةةةةةس اإلؾركجقةةةةةي وكًةةةةةومةةةةةث ً ؾفةةةةةؿ مؾتحةةةةةقن وٓ يؾٌ افشةةةةةقخ:

 متحجٌوت و ـو ؿ ـذفؽ.

 كعؿ. مداخؾي:

ؾحقـئٍذ ؾقظؾقا يعؿؾقن معفؿ إػ أن مٌدأ أصقوء مثؾ ُكُذر اعق مـٌئفؿ  افشقخ:  

ع  أن اعامظةةي يؿشةةقن معفةةؿ ظةةذ حةةد ؿةةقل ادثةةؾ افشةةومل ا فًةةقري اقةةً ُأَصةة

ؾ يل دةةةو حصةةةؾ ظـةةةدك ... أه م   طؾةةةً أصةةةع مػفةةةقم  ةةةذا افؾغةةةييل  حتةةةك َحَصةةة

يعـةةل مظةةو ر  ةةق  وفصةة ةم حتةةك كةةول مةةراده ؾؾةةام كةةول مةةراده أظةةرض ظةةـ افصةة ةم 

ؾةةةةنذا ـةةةةوكقا هبةةةةذه ادثو ةةةةي مةةةةـ حقةةةةٌ افظةةةةو رم ؾلكةةةةو أن ٓ اشةةةةتطقع أن أؿةةةةقل أن 

اؿٌةةقا مراؿٌةةي دؿقؼةةي جةةدًا وأن يػروةةقا رَ يـًةةحٌقن وؿةةد مقرضةةقا وفؽةةـ ظؾةةقفؿ أن يُ 

 حظةةةي  ةةةل فقًةةةً ؿقيةةةي  ؿعـةةةك فةةةقس بةةةو مةةةـفجفؿ ؾروةةةًوم أكةةةو ٓحظةةةً مةةةث ً م

ظ ؿي  وفًـي  ودعـك افذي يتعؾةؼ  ةوفػرض فؽةـ  ةودعـك افةذي يتعؾةؼ  ةودـفٍ 

صةةةقرة ظومةةةيم أول مةةةو ؿةةةرأت  ةةةذا ادةةةـفٍ رأيةةةً ـومٌةةةف يػتتحةةةف  وحلؿةةةد ح رب 

افعودغ وافص ة وافً م ظذ كٌقف وأفف وصحٌي وشؾؿ ـام يػعؾ افـوسم ؾنكام 
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فؿ أن يرؾعةةقا رايةةي افةةدظقة افًةةؾػقي يف أول ـؾؿةةي إن احلؿةةد ـةةون ادػةةروض ظؾةةق

ح كحؿةةده وكًةةتعقـف وكًةةتغػره إػ ةخةةرهم فؽةةـ  ةةذا رأيتةةف أيةةـ رأيتةةف يف افةةداخؾ 

ٕن افةةذي ـتةةى يف افةةداخؾ  ةةق ؽةةر افةةذي ـتةةى افديٌوجةةي ـةةام يؼةةولم ؾةةنذًا ظةةذ 

ٌةةةةر وأن يػروةةةةقا ظؾةةةقفؿ مةةةـفجفؿ يف ـةةةؾ ـ ء ةةةمٓء اإلخةةةقان أن يراؿٌةةةقا  ةةةمٓ

وصةةةةغر وأكةةةةو  ظةةةةذ مثةةةةؾ يؼةةةةغ أكةةةةف  عةةةةد ذفةةةةؽ شةةةةتظفر احلؼقؼةةةةي إمةةةةو أن يؽقكةةةةقا 

نيؾصةةةغ يف افضةةةؿ  وٓكضةةةامم إػ اعامظةةةي افًةةةؾػقغ   ؾةةة  مةةةوكع مةةةـ افتعةةةوون 

وفؽـ ٓ يـٌغل أن يؽقن  ذا افتعةوون فقصةؾقا إػ احلؽةؿ ٕ ةؿ إن وصةؾقا إػ 

قس وحوصةقتف  ةؿ أكػًةفؿ ؽةر وا احلؽؿ مةو دام افةرير  غَ احلؽؿ ٓ يًتطقعقا أن يُ 

ؾةةةةةةةةةقا يف افةةةةةةةةةدظقة حتةةةةةةةةةك حتةةةةةةةةةك ظمؼتـعةةةةةةةةةغ  وفةةةةةةةةةدظقة اإلشةةةةةةةةة مقي ظؾةةةةةةةةةقفؿ أن ي

 .))...اكؼطوع...((

 ( 00:  26: 52/   269) اهلدى والنور / 
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 االٌضىاً جلبّة اإلٌكاذ

 أكو يو صقخ مـ اعزاير؟ مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

و ؿةقفؽؿ : ٓ متعةومؾقا مةع ... مـ اعزاير جٌفي آكؼوذ فؽـو مو ؾفؿـة مداخؾي:

  مٓء افـوس  ؾ يدخؾ يف  ذا افؽ م جقاز آكتخوب ظؾقفؿ أو ٓ ؟

كحـ ٓ كؼقل ٓ متعومؾقام كحـ كؼقل: ٓ مـضؿقا إفقفؿ ـحزبم وٓ  افشقخ:

جيقز أٓ متعومؾقا مع افقفقد وافـصورى يف حدود افؼع ؾضة ً ظةـ ادًةؾؿغم 

متعةةةومؾقا مةةةع ادًةةةؾؿغم فؽةةةـ ٓ جيةةةقز أن  كحةةةـ مةةةو ؿؾـةةةو و  كؼةةةؾم ٓ جيةةةقز أن

متؽتؾةةقا حز ةةًو واحةةدًا متعصةةٌقن بةةذا احلةةزب ظةةذ ادًةةؾؿغ اقعةةًو  ةةذا افةةذي 

 كؼقفف شؿعتـل؟

 ... آكتخو وت ظذ أ قاهبو. مداخؾي:

 يو أخل أكو شلفتؽ شؿعتـل؟ افشقخ:

 صق كًقي معف كضقع وؿتـو.

 كعؿ؟

 ... مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 قؽ يف ا ط.... خؾ مداخؾي:
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 كعؿ. افشقخ:

 أكو ادتؽؾؿ ؿٌؾ إخر مو ؾفؿً شمافؽ يو صقخ؟ مداخؾي:

يو أخل كحـ كتعذب احلديٌ معؽؿم كتؽؾؿ شوظي ثؿ ٓ كًؿع مـؽؿ  افشقخ:

جقا ًوم أكو ؿؾً فؽ كحـ ٓ كؼقل فؽؿ ٓ جيقز أن متعومؾقا مع اعامظي احلز قي 

 شؿعتـل؟ أفق.

 يو صقخـو مو  قعذروك. مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 أحقوكًو مو  قعذروك. مداخؾي:

  قؽػل ر ـو مطؾع ظذ احلؼقؼي. افشقخ:

 أفق.  مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 وظؾقؽؿ افً م ورنيي اح. افشقخ:

 افشقخ كوس إفٌوين؟ مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 أفق. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 أفق. مداخؾي:

 فتقـل كوس إفٌوين؟صق أفق مو شل افشقخ:
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 ةه. مداخؾي:

 ؿؾً فؽ: كعؿ. افشقخ:

  ؽـ أشلفؽ شمال؟ مداخؾي:

 امػضع. افشقخ:

 ( 00:  33:  56/ 328) اهلدى والنور/

  ؾ جيقز آكتخوب ظذ  ذا احلزب افًقود؟ مداخؾي:

 اكتخى إصؾت. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 اوت؟وؾقؽ  وركم دوذا أن افصقت و افشقخ:

 واح مو أدريم فعؾ ابومػ يو صقخ؟ مداخؾي:

أكو  ؼقل يعـل ادخو رة معؽؿ احلؼقؼي جيفدكوم ويتعٌـون ٕن افقاحد  افشقخ:

ام يةةةتؽؾؿ ـلكةةةف يف  ئةةةر ظؿقةةةؼ جةةةدًام أكةةةو أمؽؾةةةؿ شةةةوظي يف اعةةةقاب ثةةةؿ أؿةةةقل  ؽؿ حقةةـة مةةـة

واوةةةت؟ مةةةو أشةةةؿع اعةةةقابم أن شةةةؿعً شةةةمايل وشةةةؿعً جةةةقا   ةةةلؿرب ضريةةةؼم 

 ؟  ذا اختوروا اعفوز افصوفت فتتصؾقا  ـو حقـام مريدون افًمال واوتؾعذ

 إن ـتى)اكؼطوع( فف مويي وظؼيـ ـتى فف شتغ زايد شتي واوت؟ افشقخ:

 واوت صقخـو. مداخؾي:

 .ؾنذًا ـ مـو يف اوم ادـي ظؿؾ ٓ يغـل ظـ ظؿؾ ٓ يعـل إصؽول ؾقف  افشقخ:

 (  00:  44:  36/ 328) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

فؼةةد صةةوع ظـةةدكو أن مشةةو ـو إفٌةةوين وا ةةـ  ةةوز افتؼقةةو  افًةةويؾ:يؼةةقل  مداخؾةةي:

كةف إمع أحد زظامء اعٌفةي اإلشة مقي ف،كؼةوذ و ةق افشةقخ ظٌةوس مةدينم ويؼةول: 

 عةةد كؼةةوش ضقيةةؾ جةةرى حةةقل افعؿةةؾ افًةةقود وافتحةةزب اؿةةسح افشةةقخ مةةدين 

ة ٕحد رؤشوء اعٌفي و ةق ظذ افشقخغ رؤيي ذيط ؾقديق تحتقي ظذ مـوطر

ؾ ن اؿةسح افشةقخون  جةقاز دخةقل يف اعٌفةي وجةقاز ظؿؾفةو يف افًةوحيم ؾفةؾ 

  ذا افؽ م صحقت؟ 

 ٓ أصؾ فف. افشقخ:

 (  01:  24: 36/ 340) اهلدى والنور /
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 حوه اجلبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

عةةوػ أن أخةةقك يف اح ظٌةةد ادعطةةل مةةـ اعزايةةرم ؾـريةةد إن صةةوء اح مٌةةورك وم

مػصةؾ فـةةو  عةةض ادًةةويؾ افةةذي متعؾةةؼ  وعٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذم وأول شةةمال 

 افشقخ:كطرحف ظذ ؾضقؾي 

مةةةو حؽةةةؿ افؼةةةع يف اعٌفةةةي اإلشةةة مقي ف،كؼةةةوذم ؾةةةـحـ كريةةةد مـةةةؽ  افًةةةمال:

ٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذ أم اعـؾؿةةي نيتكةةةم  ةةؾ جيةةقز ملشةةقس حز ةةًو مةةـ أجةةؾ 

 ٓ؟

لم  ةةةذا شةةةٌؼ افؽةةة م ةكػةةةًو  وفتػصةةةقؾم ٓ حز قةةةي يف ٓ جيةةةقز يةةةو أخةةة افشةةةقخ:

 اإلش م.

 ٓ حز قي يف اإلش م. مداخؾي:

 اشؿع. افشقخ:

 ... يو صقخ.مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 معـو جزايري يو أخل... افشقخ:

 ...مداخؾي:
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 مػضؾ. افشقخ:

  ؾغـل أن ظدد أؾراد اعٌفي ـذا مؾققن صحقت؟

 ث ثي مؾققن. مداخؾي:

 اح أظؾؿم افعدد اح أظؾؿ. داخؾي:م

 مـوسيـ. مداخؾي:

 مـوسيـ اح أظؾؿ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 ٓ يصؾقن إػ افعدد  ذام اح أظؾؿ. مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 أكً مكي و ذا جزايريم وأ ؾ مؽي أدرى  شعوهبو. افشقخ:

 ـؿ مؼدر ظدد ؿ؟

 ر ام حقايل ثامكقي ةٓف. مداخؾي:

 ًً اعٌفي؟متك أش افشقخ:

 اإلش مقي... مداخؾي:

  ذه  ل مو اشؿفو؟ افشقخ:

 ...مداخؾي:

 مو أؾفؿ  وٓؾـرجل أكوم مـ ـؿ شـي؟ افشقخ:

 مـ شـتغ. مداخؾي:
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 مـ شـتغ. افشقخ:

 شـي وكص. مداخؾي:

 ؿؾ الس شـقات. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 ًو. ؾ  مٓء ظرؾقا اإلش م اقعًو ظؼقدة وظٌودة وأخ ؿًو وشؾقـ افشقخ:

 ٓ. مداخؾي:

 ))..اكؼطوع..((

.. إشةة مقي ظكةةييم أؿقؿةةقا دوفةةي اإلشةة م يف ؿؾةةق ؽؿم مؼةةؿ فؽةةؿ يف افشةةقخ:

 أروؽؿن ؾوؿد افقء ٓ يعطقف.

فةةذفؽ أكةةو ٓ أشتٌؼةة خةةرًا مةةـ  ةةذه اعٌفةةي وٓ مةةـ شةةقا ون ٕ ةةؿ يًةةتٌؼقن 

 ةةذا إمةةقرم ومةةـ اشةةتعجؾ افقةةء ؿٌةةؾ أواكةةف ا ةةتع  حرموكةةفم وفةةذفؽ ٓ أؤيةةد 

افتحزبن  ؾ  ـوك  عض إحةزاب أؿةقى مةـ  ةذه مةـ حقةٌ افس قةي اإلشة مقيم 

مع ذفؽ صذت يف ـثر مـ إحؽوم افؼظقي أو ؿؾقؾفوم ـام شٌؼ  قون ذفؽ ةكػًو 

 وؿريًٌو.

 (  00:  23: 23/ 402) اهلدى والنور /

مو مقؿػ افًؾػققن  وفـًةٌي فؾجٌفةي اإلشة مقيم  ةؾ يةدخؾقن معفةؿ  افًمال:

 يعؿؾقن فقحد ؿ؟ أم 

 إذا ــً مريد أن يعؿؾقن فقحد ؿ أي ـتؾي وحز ًو جديدًا. افشقخ:

 ٓ يدظقن ـؾ واحد إػ افدظقة افًؾػقي. مداخؾي:
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يٌؼةةقن ـةةام  ةةؿ يةةدظقن إػ احم وـةةام ـوكةةً اعٌفةةي ؿٌةةؾ أن مػةةرض  افشةةقخ:

 كػًفو جٌفيم ـقػ ـوكًم أفقس ـوكً مدظق؟ 

 ـوكً مدظق. مداخؾي:

ٔن اصتغؾً  وفًقوشيم ؾسيد أن مؼووم احلوـؿ افؽوؾر ادـةوؾؼ فؽـ ا افشقخ:

 ال.. إػ ةخره.

فـ يًتطقع أن يؼةووم افؽةوؾر إٓ ادةممـم ادةممـ حؼةًو افةذي مر ةك أوًٓ ظةذ 

ظؼقدة صحقحي و ل افتقحقدم وثوكقًو ظذ افًـي وافًـي افصحقحيم ثؿ مطةقرت 

ى افس قةةةي افػركًةةةقيم  ةةةذا أخ ؿةةةف افتةةةل ـوكةةةً ضقؾةةةي ؿةةةرن مةةةـ افزمةةةون وأـثةةةر  ًةةةٌ

تحتوج إػ ؿرن ور ام أـثةر فتـؼؾةى افس قةي افػركًةقي إػ مر قةي إشة مقيم ؾةام  ةغ 

 ظشقي ووحو و ضؾعً  ذه اعٌفيم وجٌفي إش مقي ومو صوء اح.

 (  00:  26: 09/ 402) اهلدى والنور /

  ؾ جيقز  جر أ ؾ اعٌفي..  ـوك... مداخؾي:

 رم فؽـ أريد أن أمؿ اعقاب ظـ افًمال افًو ؼ.ٓم مو كؼقل ا ج افشقخ:

أكتؿ مظؾقن معؿؾقن يف افدظقة إػ افؽتةوب وافًةـيم و ةوفرؾؼ وافؾةغ و ةوفتل 

 ةةل أحًةةـم و ةةمٓء ٓ معةةودو ؿم وإكةةام مـةةوسو ؿ ؾةةقام  ةةؿ ظؾقةةف مةةـ احلةةؼم 

وشئؾً أكو ـثرًا  ومػقًو أكف يف آكتخو ةوت افٌؾديةي افتةل جةرت ظـةدـؿم ؾلكةو ـةون 

جةةةقا  ـةةةام ؿؾةةةً فؽةةةؿم ٓ مؽقكةةةقا مةةةـفؿم واختةةةورو ؿ إذا ـةةةوكقا  ةةةؿ خةةةر مةةةـ 

 أخريـ إحزاب إخرى. واوت؟

 واوت. مداخؾي:

 (  00:  27: 27/ 402) اهلدى والنور /
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ؿٌةةةؾ  قئـةةةو إػ مقشةةةؿ احلةةةٍ ظؼةةةد أظضةةةوء اعٌفةةةي اإلشةةة مقي ؿةةةود  افًةةةمال:

فةةةرت شةةةحو ي مؽتق ةةةي: اؿعةةةًو يف ادؾعةةةى يف الًةةةي يقفقةةةقم وأثـةةةوء افتجؿةةةع ط

 اح.

 يو اح. افشقخ:

ن اح مٌةةةورك ومعةةةوػ مةةةع اعٌفةةةيم ؾفةةةؾ  ةةةذا افؽةةة م إؾؼةةةول افةةةٌعض  مداخؾةةةي:

صحقت أم ٓم كحـ كريد ؾؼط  ةؾ طفةقر ظ مةي اح يف افًةامء دفقةؾ ظةذ أن اح 

 مٌورك ومعوػ راض ظـ اعٌفيم ظـ ظؿؾ اعٌفي افذي ؿومقا  ف أم ٓ؟

 أؾرس حتتؽ أم نيور ذا اكجذ افغٌورشقف مرى إ افشقخ:

دةةةةو اةةةةدون كتقجةةةةي  ةةةةذهم وأ ةةةةو شتصةةةةوب  ةةةةام أصةةةةقًٌ  عةةةةض اعامظةةةةوت 

إخةةرى يف افةةٌ د اإلشةة مقي إخةةرىم حقـئةةذ مػفؿةةقن  ةةذه افظةةو رة افتةةل أطةةـ 

 أ و خقول يف خقولم و ى أ و حؼقؼي إن ــً رأيتفو  لم ظقـقؽ..

 أكو   أر و. مداخؾي:

 دثـل وأشلففم يؼقل: أكو مو رأيتفوم ؾؿـ افذي رأى؟وـؾ مـ تح افشقخ:

إصوظي  ذهم  ٌفو أ و حؼقؼيم فؽـ  ذه مو مةدل ظةذ رء إٓ ظةذ ؿةدرة اح 

افةةذي يتكةةةف  وفًةةةحوب ـةةةام يشةةةوءم أمةةو أن  ةةةمٓء اعامظةةةي ظةةةذ حةةةؼ أو  ةةةذه 

إر وص وإصورة عامظي أخرى ؿد مليت مـ  عد ؿم أو.. أو.. احتامٓتم ؾفذه 

 قن ورجقم.ـؾفو طـ

 يقجد ظٌورة يف افؾغي افعر قي ؾقفو )خراؾي يو أم ظؿر( مًؿعقن هبذا؟

 ٓ. مداخؾي:
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 ةةةذه مةةةـ ا راؾةةةوت  ةةةذيم إصةةةوظي اعزايةةةريغ  ةةةذه افظةةةو رةم  ةةةذه  افشةةةقخ:

خراؾيم فؽـ ظـدكو ـؾؿي معجٌـل هبذه ادـوشٌي مـ فغتل إصؾقي و ل إفٌوكقي 

ر ٓم معةرف افؽؾؿةي  ةذه  وفػركزةم و ل ؾخؿةي ومـوشةى ا راؾةي أـثةرم و ةل مة

مقجةةقدة أيضةةًو يف افؾغةةي إفٌوكقةةيم ؾفةةؿ يؼقفةةقن: مةةرآهم يعـةةل خراؾةةي مةةو  عةةد و 

 خراؾيم وفذفؽ ٓ مرؾعقن إفقفو رأشًو.

 يعـل ارجعقا إػ احم وافدظقة إػ اح. مداخؾي:

 (  00:  28: 16/ 402) اهلدى والنور /

ـو رأيـةو افشةٌوب اعزايةري يشةتغؾقن أـثةر كريد مـؽ ؾضقؾي افشقخ أك مداخؾي:

 وفًقوشةةيم وٓ يشةةتغؾقن  ةةلمقر ديةةـفؿم وفؾتػؼةةف يف افةةديـ وافةةتعؾؿم ؾـريةةد مـةةؽ 

افـصقحي بةؿ إن صةوء احم ـؾؿةي وجقةزة كصةقحي فؾشةٌوبم حتةك كؼةدمفو فؾشةٌوب 

 اعزايري.

كحةةةةـ ؿؾـةةةةو ـؾةةةةامت  ـةةةةو حةةةةقل افعؾةةةةؿ افـةةةةوؾع وافعؿةةةةؾ افصةةةةوفتم ومةةةةو  افشةةةةقخ:

 ًتطقع أن كعؿؾم وكعقد ادحوضة مرة  عد مرةم وـرة  عد ـرةم فؽــو كؼقل:ك

كةةلمر افشةةٌوب ادًةةؾؿ يف ـةةؾ مؽةةون أن يةةتعؾؿ افعؾةةؿ افـةةوؾع ـتو ةةًو وشةةـي ظةةذ 

مةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفتم وأن يؽةةقن ظةةوم ً  عؾؿةةف نيؾصةةًو يف ظؾؿةةف و عؿؾةةف فر ةةف 

 مٌورك ومعوػ.

  ذه  ل افـصقحي وافً م ظؾقؽؿ.

 اح يـقرك يو صقخ. ي:مداخؾ

 (  00:  30: 36/ 402) اهلدى والنور / 

 افدظوة افًؾػقغ أن يردوا ظؾقفؿ مـ ؾقق ادـو ر موذا مـصت يف  ذا مداخؾي:
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 ادخوفػي افؼظقي  ؾ مـصت.. مداخؾي:

ادخوفػةةةوت ٓ  ةةةدم فؽةةةـ  ةةةوفتل  ةةةل أحًةةةـم وفةةةقس حر ةةةًو ـةةةام  ةةةل  افشةةةقخ:

وافرؾةةةؼ وافؾةةةغن ٕن  ةةةمٓء وؽةةةر ؿ جيةةةى أن ضٌقعةةةي اعزايةةةريغم ٓم  وفتةةةلين 

 كعتز ؿ مرىم وادريض تحتوج إػ فغ ورؾؼ متـو ل.

  ورك اح ؾقؽم وأحًـ اح إفقؽ. مداخؾي:

  ورك اح ؾقؽؿ. افشقخ:

 ٓ مـًوكو مـ دظويؽ. مداخؾي:

 اح تحػظؽم مقؾؼغ إن صوء اح إػ ـؾ خر. افشقخ:

قل يف إحةةةزاب افزدوكقةةةي  ةةةؾ مةةةـ  ةةةوب ادـةةةع مةةةـ افعؿةةةؾ افةةةدخ مداخؾةةةي:

افةةقٓء وافةةزاء أم مةةـ  ةةوب ادقازكةةي  ةةغ ادصةةوفت وادػوشةةدم ومغؾقةةى ادػوشةةد 

 ظذ ادصوفت؟

 أكً احلوجى و  مًتطع أن حتجىم وأكو جوفس ـقػ شلحجى؟ افشقخ:

 معؾقش يو صٌوب... مداخؾي:

 أن افشقخ  وفطٌع ؽر رايض... مداخؾي:

يةةر  ةةس إـةةامًٓ بةةؿم افةةريقس حؼفةةؿ يةةو صةةقخ مـةةذ أشةةٌقظغ ... اعزامداخؾةةي:

كةةةف ٓ... أورو ةةةوم أورو ةةةو مةةةتؽؾؿ ظؾةةةقفؿم ؿةةةول خطةةةوب مةةةـ إحةةةط خطةةةوب وؿةةةول: 

 أشٌقظغ متؽؾؿم ؿول كحـ... افػركًقغم  ذا خطو ف أكو شؿعتف يو صقخ.

 ـقػ ؿول؟ افشقخ:
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ي  ةةق حةةط خطةةوب ؾركًةقغ مؽؾؿةةقام ؿةةوفقا: إن وصةةقبؿ إػ افًةةؾط مداخؾةي:

يًةةةٌى مشةةةوـؾ فةةةدى أورو ةةةوم ؾةةةتؽؾؿ مةةةـ أشةةةٌقظغم ؿةةةول: كحةةةـ... مةةةـ يعةةةودي 

 افـوسم وفؽـ... ؾؼط.  ذا ـ مف مـذ أشٌقظغ.

 اح ادًتعون.  ذه افًقوشي. افشقخ:

 (  00:  31: 31/ 402) اهلدى والنور / 
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 شيازة عمي بمخاج لمشيخ األلباٌي

ؿةةةد زارـةةةؿم ؾلشةةةلل  ضقةةةىم يةةةو صةةةقخ شةةةؿعـو أن إخ ظةةةع  ةةةـ حةةةوج مداخؾةةةي:

  وختصور مو افذي دار  قـؽام؟

  يدر  قــو رء يًتحؼ افذـرن ٕن افرجؾ ظذ شػر وظذ ظجؾم  افشقخ:

وؿةةد وظةةدكو  ةةلن يعةةقد إفقـةةو زيةةورة خوصةةي فـتٌوحةةٌ معةةف يف  عةةض افؼضةةويو افتةةل 

 أثرتم و  كروي ؽؾقؾـو  وفٌحٌ معف ؾقفو.

كؽةةةؿ شةةةجؾتؿ معةةةف ذيطةةةغم ٕن  ـةةةوك ـةةة م يؼةةةقل  عةةةض افـةةةوس أ مداخؾةةةي:

 وفؽـ ؿؾـو بؿ:  ومقا  ذيـ افؼيطغ ؾؾؿ يعطقكو إيو و.

 ؾوؿد افقء ٓ يعطقفم  ق امتـع مـ افتًجقؾ. افشقخ:

  ق افذي امتـع؟ مداخؾي:

ـقةةػ ٓم وفؽةةـ ـةةون ؿةةد جةةرى كؼةةوش ضقيةةؾ معةةف حةةقل امتـوظةةفم ثةةؿ  افشةةقخ:

 إٓ ؾقام  عد.واؾؼ ظذ مضض ؾًجؾً كتػ ٓ أظؾؿ أ و صورت ذيطغ 

  ورك اح ؾقؽؿ. مداخؾي:

 وؾقؽ  ورك. افشقخ:

فؽةةةـ ؿٌةةةؾ ...  ةةةذام أؿةةةقل: شةةةلفـل شةةةوي ن يف وؿتةةةغ نيتؾػةةةغ مةةةـ  افشةةةقخ:

ظـةةدـؿم يؼقفةةقا يل: أصةةحقت أكةةؽ ؿؾةةً فؾشةةقخ ظةةع أكـةةل فةةق ــةةً  ـةةوك ــةةً 

 معؽؿ يف احلزب؟ ؿؾً: ٓ صحي بذام ؾفؾ  ؾغؽ مثؾ  ذه اإلصوظي ظـدك؟
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 مو أدري. ٓ مداخؾي:

 ـقػ؟ افشقخ:

   مٌؾغـل. مداخؾي:

 مو  ؾغؽ؟ افشقخ:

 مو  ؾغـل. مداخؾي:

 ؾنذا  ؾغؽ موذا شتػعؾ؟ افشقخ:

 أؿقل مو ؿؾً. مداخؾي:

 ٓ مو يؽػقؽ. افشقخ:

 أؾدكو يو صقت. مداخؾي:

 أكً ٓ د أكؽ ظذ صؾي مع افشقخ ظع. افشقخ:

 فشقخ افـٌفوين مذـر؟واح  ذا صور فـو مو أطـ مثؾام صور مع ا مداخؾي:

 ـقػ ٓ. افشقخ:

  ذا افذي دار  قــوم ؾـحـ كجري وراءه و ق يؿتـع. مداخؾي:

 ٓ  لسم جوريًو وراءهم مو رأيؽم يعـل:   يٌؼ فؼوء  قـؽ و قـف افٌتي؟ افشقخ:

 وؿع فؼوءم فؽـ دو ذ ًٌ إفقف يف  قتف ـون مشغقًٓ. مداخؾي:

 يف  قتل وأظتذر فؽ  شغع.ٓ  لسم مشغقل ؿد ملمقـل أكو  افشقخ:

يعـةةةل جؾًةةةً معةةةف جؾًةةةي خػقػةةةيم وأردت أن أظقةةةد  ةةةذه اعؾًةةةيم  مداخؾةةةي:

 وفؽـ  قفوت.
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يعـةةةةل ؽةةةةريض مةةةةـ  ةةةةذا افؽةةةة م ـؾةةةةف أن افؽةةةة م  قـةةةةؽ و قـةةةةف فةةةةقس  افشةةةةقخ:

 مؼطقظًوم  ؾ  ق مقصقل؟

 كعؿ. مداخؾي:

 ـذفؽ؟ افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

صةةوظيم ؾلحًةةـ رء فرد ةةو ضقةةىم إذا ـةةون ـةةذفؽ وشةةؿعً  ةةذه اإل افشةةقخ:

 ق أن متصؾ مع افشقخ ومًلففم  ؾ وؿع مـ افشقخ إفٌوين ـةذا وـةذا أمومةؽ؟ 

 ؾنذا أجوب  وفًؾى حقـئذ يؽقن  ذا ش حؽ يف افرد ظذ أوفئؽ ادٌطؾغ.

 كعؿ. مداخؾي:

 مو رأيؽ هبذه افقشقؾي؟ افشقخ:

 مـ جفد. واح وشقؾي جقدةم فؽـ تحتوج حتؼقؼفو إػ مو ؿؾً فؽ مداخؾي:

 ؾنذًا: ٓ د أن  ـوك  عض إخقاكؽ يًتطقع أن يؼقم هبذه افقشقؾي. افشقخ:

 أكو أ ؾغفؿ إن صوء اح. مداخؾي:

 جزاك اح خر. افشقخ:

 وإيوك. مداخؾي:

 ضقىم ظـدك رء ةخر؟ افشقخ:

 يف أصقوء. مداخؾي:

 مو صوء احم مـ أجؾ مػًت ادجول فغرك  ـ يـتظر دوره. افشقخ:
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 يو صقخ  وفـًٌي فٌققض افتؿقؿل افػؾًطقـل. :مداخؾي

 كعؿم  ققم. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 كعؿم مو  وفف؟ افشقخ:

 افذي جوء  ـو إػ اعزاير. مداخؾي:

 كعؿ.. كعؿ. افشقخ:

 موذا مؼقفقن ؾقف؟ مداخؾي:

 أؿقل فف:  ذا يف ـؾ يقم  عؼؾم يف ـؾ يقم  رأيم واوت اعقاب. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أوًٓ: فقس شؾػقًو خ ف مو أصوع  غ طفراكقؽؿ. افشقخ:

شؿعـو أكؽ ؿؾً دو ـوكةً احلةرب  ةغ افعةراق وإيةران مشةقعم ودةو  مداخؾي:

 صورت أن احلرب  غ افًعقديي وافعراق معرق.

 أي كعؿم و ق ـذفؽ. افشقخ:

 أفقس ـذفؽ؟ مداخؾي:

 أؿقل فؽ:  ق ـذفؽ. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 ؽ  ورك.وؾق افشقخ:

 و ـوك ا ـف ـذفؽ ٓ أدري فعؾؽ معرؾف ا ـف؟ مداخؾي:
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أكو أظرف ا ـف افؽٌر أظرؾف مرة واحدة افتؼقً  ةفم فؽةـ مةو أدري ظـةف  افشقخ:

صقئًوم ثؿ فف وفد ةخر ـون حوضًا مع افشقخ ظع وأكو أجفؾفم و  أظرف أكف ا ةـ 

ـةةةون ؾجةةةًو يف افشةةةقخ شةةةعدم إٓ يف ةخةةةر اعؾًةةةي حقةةةـام كٌفـةةةل  عةةةض إخةةةقاينم و

ةخةةر اعؾًةةي دةةو كوؿشةةً افشةةقخ ظةةع يف  عةةض مةةو ُضةةرح مةةـ ادًةةويؾم ؿةةول: أكةةو 

أظةسض ظةةذ أشةةؾق ؽ يف ادـوؿشةةيم وضقؾةةي اعؾًةةي مةةو مؽؾةةؿ إٓ هبةةذه افؽؾؿةةيم 

 ؾام اشتغر ً صدور و مـف  عد أن ــً ظؾؿً أكف ا ـ افشقخ ادزظقم.

 إخ ظع؟ صقخ  ؽـ أن كعرف ادًويؾ افتل مؽؾؿتؿ مع مداخؾي:

 ٓ يؿؽـم ٕ و   يتؿ افٌحٌ ؾقفو. افشقخ:

 ( 00:  30:  55/ 438) اهلدى والنور/
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 حوه خطب عمي بمخاج

 وفـًٌي فٌعض إذضي افتل أموـؿ هبو أحةد اإلخةقانم وؾقفةو خطةى  ادؾؼل:

اددظق ظع  ؾحوجم  عض دروشفوم ومؼققؿفوم ومـ ثؿ مؼققؿفن وفعؾؽؿ أحؾتؿ 

ٌةةةل ظةةةذ شةةةامظفوم ؾةةةلطـ يعـةةةل إذا ــةةةتؿ مةةةرون ادؼةةةوم مقامقةةةًو افشةةةقخ ظةةةع احلؾ

 ؾوفشقخ  زـؿ  ام شؿعم وكريد مـؽؿ

 أكو مو ظـدي موكعم فؽـ أخشك أن يضقؼ افقؿً وؿتؽؿ. افشقخ:

 .-إن صوء اح-ٓم وؿتـو يتًع  ادؾؼل:

 فعؾؽ أجؾً افًػر. افشقخ:

 ٓ ٓم كعؿ. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 ــو مو كحرجؽ.يف وؿً إذا  ادؾؼل:

 ة مػضؾ. افشقخ:

ظع: صقخـو أؿةقل  وفـًةٌي بةذه ادًةلفي أكةو يعـةل يصةعى ظةذ افةـػس ضٌعةًو 

يف طؾ  ذه افظةروف ٕخقكةو ظةع  ؾحةوج يعـةل يف افًةجـ وـةذا أكةو كةتؽؾؿ يف 

 ذه افؼضويو فؽـ يعـل  حٌ افدظقة وافـصت يف افديـ وافتذـر ومـٌقف إخقة 
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سون مةةث ً  طريؼتةةف أو مـفجةةف وكحةةـ كرجةةقا اح فةةف أن افةةذيـ  ةةؿ ٓ زافةةقا ؿةةد يغةة

 يػرج اح ـر ف

 .-إن صوء اح-ةمغم  افشقخ:

 ظع: وأن يصؾت أمرهم وأن يرجعف ـام ـون وخرًا  و ـون صقخـو.

 م ذفؽ مو كرجقه اقعًو.-إن صوء اح- افشقخ:

 فؽـ مـ  وب إطفور احلؼ و قون افصقاب. 

 أي كعؿ. افشقخ:

افقاؿع أكو شؿعً إذضي يو أشتوذي ؾرأيً يعـل أن افعوضػي  ةل ظع: يف 

افػتقةةؾ إوحةةد ظةةذ يعـةةل ـةةؾ خطٌةةف ودروشةةفم حتةةك يف  عةةض ا طةةى مؽؾةةؿ 

ؾقفو ظـ ؿضقي إضوفةي ا طٌةي وأكةف إحـةو دةو كطقةؾ ا طٌةي إكةام.. كعةرف أن افًةـي 

عـةل ـذا فؽةـ كطقؾفةو ٕن افقوةع يػةرض وأن ـةذا وإحةقال إػ ةخةرهم وـةون ي

يف  عض خطٌف يتؽؾؿ ظذ افقزراء  لشاميفؿم يو وزير افًقوحي أكً ـذا وـةذام 

ويةةو وزيةةر إوؿةةوف أكةةً ـةةذا وـةةذام ويةةو وزيةةر ـةةذا أكةةً ـةةذا وـةةذام يعـةةل  ؾفجةةي 

صديدة افقاؿع   لشؾقب ـذام حتك يف  عض ا طى أو افدروس يعـةل مةـ ؿةقة 

 كو.ـ مف يفن ٕكف مو صوء اح ) .... ( ـام كؼقل ظـد

 أي كعؿ. افشقخ:

 أو مػقهم اد  ودصؾغ: اح أـزم ـذا يعـل يؽزون مو صوء احم  مداخؾي:

 ...مداخؾي:

 أي كعؿ. مداخؾي:
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 يعـل خطٌي اعؿعي؟ افشقخ:

 ... مداخؾي:

 ـؾفؿ يف خطٌي اعؿعي يؽزون. مداخؾي:

 كعؿ يف  عض إذضين ٕكف -أيضوً -أي كعؿم كعؿم  مداخؾي:

 مو أحد اكتؼده  عد افص ة مث ًم إكف  ؾ جيقز  ذا؟ضقى  افشقخ:

 ؿؾـو ففم ؿؾـو فف  ذا مرارًا. ادؾؼل:

 موذا أجوب؟ افشقخ:

 يؼقل: أكو أدري فؽـ افعقام. ادؾؼل:

 ةهم  ذه ادشؽؾي. افشقخ:

  ق ؿول بؿ: ٓ مؽزوام وفؽـ مو يًتطقع يعـل... مداخؾي:

  وي ادشؽؾي. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أيقه. افشقخ:

ظع: ثؿ افقاؿةع يعـةل مةـ  ةوب اإلكصةوف يعـةل شةؿعـوه يًتشةفد ظةدة أحقةون 

رنيةف اح -وفقس  شؽؾ ظوم  ؽ م صقخ اإلش م ا ـ مقؿقي وافع مي ا ـ افؼقؿ 

 .-رنيفام اح معوػ-أو  -معوػ

 ضقى. افشقخ:

تطعقؿ فؾخطٌي وفقس افعؽ  مسظع: فؽـ يعـل افصٌغي افعومي إكف  ذه  تليت يعـلـ 
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 إيف. افشقخ:

ظةع: يعـةل إصةؾ أن ا طٌةي ـؾفةو مؽةقن مٌـقةي مةث ً ظةذ مثةؾ ـة م  ةمٓء 

إيؿيم وإذا يف مث ً مـ  وب احلامس أو ـذام يؽقن  ذا مطعقؿم ؾوفقاؿع افذي 

رأيتف افعؽةس مةـ خطةى أخقـةو ودروشةفم أكةف معظؿفةو نيةوس وظقاضةػ وـةذام 

ي ا طٌي  قجقى ةيوت افصز و عض و عديـ مث ً  قؽقن يتؽؾؿ ظـ افصزم  داي

إحوديٌ ثؿ ؾنذا  ةف مةو كةرى إٓ ؿةد كػةد صةزه وذ ةى إػ احلؽةوم أو ـةذا أو مةو 

 صو ف ذفؽ.

  وه. افشقخ:

 ؾقعـل  ذا  شؽؾ ظوم ضٌعًو. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

 مٌوذة. -أيضوً -مو أدري إذا إخقاكـو ٕ ؿ يعـل ظـد ؿ معرؾي  مداخؾي:

 ول.ظذ ـؾ ح افشقخ:

 افشقت إذا ـون يًلفـل ؾلكو أجقٌف ... ادؾؼل:

أي كعةةؿ أكةةو افةةذي يعـةةل دًةةتف أن ا طةةي  ةةل خطةةي اعامظةةوت افتةةل  افشةةقخ:

مؽتةةةةؾ افـةةةةوس حقبةةةةو ظةةةةذ ظقاضةةةةػ إشةةةة مقي جوحمةةةةي ؽةةةةر مؼروكةةةةي  وفتصةةةةػقي 

وافس قيم ؽر مؼروكي  وفعؾؿ افصحقت وافس قي افصحقحي بمٓء اعام ةرم ؾلكةو 

 افـوس ادًؾؿغ ادتػؼفغ يف افديـ ٓ يًعفؿ إٓ أن يؼقفقا  ؼقيل:أؿقل وـؾ 

 (  00:  55:  17/ 511) اهلدى والنور/
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 ٌصيخة لمجبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

مةةةو  ةةةل كصةةةقحتؽؿ فؾجٌفةةةي اإلشةةة مقي ف،كؼةةةوذ يف اعزايةةةر ومصةةةؾ  افًةةةويؾ:

 ةةةةةورك اح إفةةةةقفؿ إن صةةةةوء اح وإػ رجوبةةةةوم وإػ افشةةةةٌوب ادًةةةةؾؿ يف اعزايةةةةر 

 ؾقؽؿ؟

 وؾقؽؿ  ورك. افشقخ:

ظةةةذ وةةةقء مةةةو شةةةٌؼ مةةةـ افؽةةة م وافٌقةةةون مةةةو أطةةةـ ظـةةةدي رء جديةةةد أؿدمةةةف 

جقا ةةًو ظةةذ  ةةذا افًةةمالم فؽـةةل أ ةةص ؾةةلؿقل: أكةةو اكصةةت إخقاكـةةو يف اعزايةةر 

ويف ـةةةةؾ افةةةةٌ د اإلشةةةة مقي افةةةةذيـ ؿةةةةقض اح بةةةةؿ مـةةةةزًٓ ومؽوكةةةةًو  ةةةةغ إخةةةةقا ؿ 

ؿم  دراشةي افعؾةؿم ومةع افةزمـ  رجةقن ظؾةامء يتقفةقن ادًؾؿغ أن يعـةقا  ةوفعؾ

 معؾقؿ افشعى ادًؾؿم و وفتويل كـصت  ذا افشعى ادًؾؿ...

 (  00: 58: 47/ 440) اهلدى والنور /
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 ٌصيخة لمجبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

زال شةةمافغ أوًٓ يف شةةمال أصةةقيل أوًٓ: مةةو  ةةل كصةةقحتؽؿ  يف مةةوافًةةويؾ:

صةةةةةةوء اح وإػ  ف،كؼةةةةةةوذ يف اعزايةةةةةةر ومصةةةةةةؾ إفةةةةةةقفؿ إن أوًٓ فؾجٌفةةةةةةي اإلشةةةةةة مقي

 رجوبو وإػ افشٌوب ادًؾؿ يف اعزاير  ورك اح ؾقؽؿ.

وؾةةقؽؿ  ةةورك ظةةذ وةةقء مةةو شةةٌؼ مةةـ افؽةة م وافٌقةةون مةةو أطةةـ ظـةةدي  افشةةقخ:

مةةةف جقا ةةةًو ظةةةذ  ةةةذا افًةةةمال فؽـةةةل أ ةةةص وأؿةةةقل أكةةةو اكصةةةت د  ؿَ رء جديةةةد أُ 

اح بةؿ مـزفةف ومؽوكةًو  اإلش مقي افذيـ ؿةقض افٌ دخقاكـو يف اعزاير ويف ـؾ إ

 غ أخقا ؿ ادًؾؿغ أن يعـقا  وفعؾؿم  دراشي افعؾةؿ وأن مةع افةزمـ  رجةقن 

ظؾةةامء يتقفةةقن معؾةةقؿ افشةةعى ادًةةؾؿم و وفتةةويل كـصةةت  ةةذا افشةةعى ادًةةؾؿ أن 

 يف صقئغ اثـغ:

ون  صةةةمتعؾةةةؼ يفافقةةةء إول: أن يؾجةةةو إػ افعؾةةةامء يًةةةتػتقفؿ يف ـةةةؾ مةةةو ي

 حقو ؿ.

وثوكقًو: أن ٓ يؼعقا يف مثؾ مو كؾؿس كحـ يف  ذه افٌ د وؽر و أن ـثرًا مـ 

افشةةةةةةٌوب حقةةةةةةـام يشةةةةةةعروا  ةةةةةةل ؿ أومةةةةةةقا صةةةةةةقئًو مةةةةةةـ افػفةةةةةةؿ وافؼةةةةةةراءة وافؽتو ةةةةةةي 

ؾقًتعجؾقن  وإلؾتوء  ام جيقز ومو ٓ جيقزم و ةذا حةرام و ةذا حة لم ؾقغةسون 

َؾوْشةلَُفقا ﴿افثؼوؾي ويـًقن ؿقل اح مٌةورك ومعةوػ:   وفقء افؼؾقؾ  و ظـد ؿ مـ

ٓ مَْعؾَُؿةقنَ  ـْتُْؿ  ـُ ِر أن  ـْ كػقشةفؿ أ ةؿ  تم ؾفةؿ يعؾؿةقن مةـ ؿةرارا[41]النحزل:﴾أَْ َؾ افذ 

َؾوْشةلَُفقا أَْ ةَؾ ﴿ؾقام ـ جيةقز بةؿ أن جيقٌةقا ؾةقام إذا شةئمو صوروا مةـ افعؾةامء افةذي
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ٓ مَْعؾَُؿةةةةةق ـْةةةةةتُْؿ  ـُ ِر أن  ـْ م مةةةةةع ذافةةةةةؽ ؾفةةةةةؿ يًةةةةةتعجؾقن يف إمةةةةةر [41]النحزززززل:﴾نَ افةةةةةذ 

ؾةةةقن وتحرمةةةقن اظةةةتامدًا ظةةةذ  ةةةذا افعؾةةةؿ افؼؾقةةةؾ افةةةذي ظـةةةد ؿ وافةةةذي ٓ ؾ  وتُحَ 

قا أكػًفؿ  لكػًفؿ ؾض ً ظـ أن يػتقا ؽر ؿ ضقى ظؾؿ افعؾؿ تُ ػْ غ بؿ أن يُ ق  ًَ يُ 

 صوء احم خ ص اكتفك. وافعؿؾ  وفعؾؿ إن

 (  00:  00: 46/ 441) اهلدى والنور /
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 اٌتخاب أفساد اجلبّة اإلضالوية لإلٌكاذ

اعٌفةةي اإلشةة مقي ف،كؼةةوذ يف ادًةةؾؿقن : مةةو مقؿػـةةو إذا دخةةؾ افًةةمال افثةةوين

اعزاير إػ افزدونم يعـل موذا يؽقن مقؿػـو يعـل  ؾ كـتخى أم ٓ خوصي  عد 

 مو ؿؾً  ون يعـل دخقل افزدون  ذا مو ثًٌ يف افؼع؟

ؿؾـةو إلخقاكـةو اعزايةريغ وؿؾـةو  ـةو ايضةًوم كحةـ ٓ كـصةت أحةدًا  كحةـ افشقخ:

مـ ادًؾؿغ أن يؽقن ظضقًا يف افزدون وظرؾتؿ افًةٌى دةو شةٌؼ مةـ افٌقةونم 

 جوكى  ذا كؼقل إذا وجد  ـوك كوس مـ افشٌوب ادًؾؿم رصت كػًفم كويًٌو يف 

أرى واحلوفي  ذه أن افزدونم مؼو ؾ أؾراد ةخريـ مـ أحزاب ؽر إش مقيم ؾلكو 

كـتخةةى اعةةـس إولم ٕكـةةو إن   كـتخٌةةف كجةةت اعةةـس إخةةرم يعـةةل مةةـ  ةةوب 

صةةت مًةةؾاًم  ةةلن يرصةةت كػًةةفم ؾةةنن حتؼقةةؼ أخةةػ افيةةريـ ظرؾةةً افػةةرقم ٓ كـ

ورأى أن  ةةةذا ؾقةةةف خةةةرم ورصةةةت كػًةةةف ؾقجةةةى ظؾقـةةةو أن كرصةةةحف  ةةةديؾ ذاك  أ ةةةك

 حق ذافؽ.افؽوؾر أو افػوشؼم أو مؾؽ ادرأة افػوجرة وك

 ( 00: 20: 15/ 441) اهلدى والنور /
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 ض لمطجَ وَ أفساد جبّة اإلٌكاذسََّعوَ ُت

افًةةةمال يةةةو صةةةقخـو  ةةةق أيت:  ةةةذه اعامظةةةي يف   دكةةةو و ةةةل افتةةةل  مداخؾةةةي:

مًةةةةؿك  جامظةةةةي اإلكؼةةةةوذ وؿةةةةد اشةةةةتجـ ضويػةةةةي مةةةةـفؿم  ةةةةؾ يةةةةمجرون ظةةةةذ  ةةةةذا 

 افًجـ؟

قريـ ظؾؿةةةف ظـةةةد ر م كحةةةـ كؼةةةقل  ةةةؾ  ةةةؿ مةةةلجقرون أو ؽةةةر مةةةلج افشةةةقخ:

ـؿثؾ مًلفي اجتفد ؾقفو رجؾ مةـ أ ةؾ افعؾةؿ أو مةـ ضة ب افعؾةؿ ؾلخطةلم كحةـ 

ٓ كًةةتطقع أن كؼةةقل  ةةق مةةلجقر أو  ةةق ؽةةر مةةلجقرم وإكةةام كًةةتطقع أن كؼةةقل ـةةام 

إذا حؽةةؿ »ؿةةول افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة افًةة م يف احلةةديٌ افصةةحقت ادشةةفقر: 

 .شخطل ؾؾف أجر واحداحلوـؿ ؾوجتفد ؾلصوب ؾؾف أجرانم وإن أ

مًةلفي دةـ ـةون أ ة ً ف جتفةودم ؾفةةمٓء  إذًا: إجةر مةرمٌط  وٓجتفةود يف أي  

افذيـ مًلل ظـفؿ أو ؽر ؿ ظؾؿفؿ ظـةد ر م  ةؾ  ةؿ اجتفةدوا أوًٓ أم ٓن ٕن 

جفده دعرؾي احلؽؿ افؼظل أو دعرؾةي أن  غ ـوك ؾرق  غ إكًون جيتفد ويػر

ظؾقف أم ٓم ؾفذا يـٌغل أن يتؼدمف آجتفودم  ةذا أوًٓم  ذا افعؿؾ يـٌغل اإلؿدام 

وثوكقةةًو  ةةؾ  ةةذا افةةذي مؼةةدم إػ آجتفةةود ؾعةة ً  ةةق مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم ؾفـةةو إذًا 

 ؿضقتون أوًٓ:  ؾ اجتفد أم ٓ؟

افؼضقي افثوكقةي:  ةؾ  ةق مةـ أ ةؾ آجتفةود أم ٓم ؾةنذا مةقؾر افؼةضون أي:  ةق 

ل ؾفةةق مةةلجقرم ؾةةنذا اختةةؾ أحةةد افؼةةضغ ؾفةةق مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم واجتفةةد ؾلخطةة

مةةلزور ؽةةر مةةلجقرم وكحةةـ ٓ كًةةتطقع أن كعؿةةؿ احلؽةةؿ شةةؾًٌو أو إجيو ةةًوم أي: أن 
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كؼقل  ق ملجقر أو ؽر ملجقر  وفـًٌي فؽؾ ؾرد مـ إؾراد افةذيـ يتؼةدمقن إػ 

ؾتقى موم أو ظؿؾ موم أو جفود موم أو ؿؾ مو صئًم  ؾ اجتفد أم   جيتفةدم  ةؾ 

 ةةذا ٕن احلؽةةؿ ظةةذ  مةةـ أ ةةؾ آجتفةةود أم فةةقس مةةـ أ ةةؾ آجتفةةودم كؼةةقل ةةق 

رء يف اإلشةةة م و خوصةةةي إذا مرمةةةى مـةةةف مةةةقزيره ور ةةةط ذكٌةةةف  افػةةةرد  ةةةق أخطةةةر

وكحةةةـ فًةةةـو ظةةةذ افقؼةةةغ مةةةـ ذفةةةؽم فؽةةةـ مةةةـ حقةةةٌ افقاؿةةةع كحةةةـ كعؾةةةؿ أن  ةةةذه 

فؽـ افٌحٌ  إمقر افتل يػوجل هبو افعو  اإلش مل افققم  ل خطل  ودويي موييم

فقس  ؾ  ذا  ق خطةلم إكةام افٌحةٌ  ةؾ افةذي اجتفةد  ةق مةلجقر أو  ةق مةلزورم 

 وفذفؽ افتػصقؾ افذي ذـرمف مـ افـوحقتغ ٓ  د أن ي حظ.

 ( 00: 14: 39/ 623) اهلدى والنور /
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 ٌصيخة لمشباب اجلصائسي

: كحـ يف اعزاير ظـدكو أضحي شمافغ  وختصورم أول شمال: مث ً  افًمال:

يف افعوصةةةةةؿي  وفضةةةةةٌطم ظـةةةةةدكو أضحةةةةةيم ويف  ةةةةةذه إضحةةةةةي أكةةةةةوس يتزـةةةةةقن 

  وٕمقات  ؾ  مٓء مؼـغ أم ٓ.

وثوكقةةًو: مةةو  ةةل كصةةقحتؽ فؾشةةٌوب اعزايةةري افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا يف 

 شٌقؾ اح؟

 مؼصد  وعفود يف شٌقؾ اح يعـل: ؿتول افؽػور؟ افشقخ:

 ؿتول افؽػور كعؿ. ي:مداخؾ

 أمو  ذا ؾؼد شٌؼ اعقاب ظـفم أمو شمافؽ إول. افشقخ:

 كصقحي ظومي  ام مـصت افشٌوب اعزايري. مداخؾي:

كـصةةحفؿ  وفتصةةػقي وافس قةةيم اكتفةةك  ةةذا ادقوةةقعم شةةمافؽ إول  افشةةقخ:

أكو  يٌغ فـو أو يمـد يل أكو صخصقًو ظذ إؿؾ أكف ٓ شٌقؾ إٓ  وفتصػقي وافس قيم

أن أشةةةلل:  ةةةؾ دةةةو  عةةةٌ افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م ـةةةون  ـةةةوك مةةةـ يعٌةةةد إصةةةـوم 

ويعٌةةةةد ا ٕمةةةةقات وافؼٌةةةةقر أم ٓ؟ ٓ صةةةةؽ ـةةةةون مقجةةةةقدًام  عةةةةدمو اكؼهةةةة افعفةةةةد 

ادؽةةل  ةةؾ  ؼةةل يف ادًةةؾؿغ افةةذيـ ؿةةوفقا: ٓ إفةةف إٓ اح حمؿةةد رشةةقل اح مةةـ 

 مو يٌدو. يًتعغ  ودقمك مـ دون اح؟ فقس واوت شمايل ظذ

 ٓ   يٌؼ. مداخؾي:
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م ـقةػ  ؼةل افؽثةرون إن مًةؾؿضقىم أن افشةعى اعزايةري صةعى  افشقخ:

  كؼةةؾ أـثةةر ؿ وٓ أظـةةل افطعةةـ يف افشةةعى اعزايةةريم ٕن افشةةعى افًةةقري 

مثؾفم وادكي مثؾف.. إفخم فؽـ ـقةػ  ؼةل  ةذا افةذي مًةلل ظـةف  ةؾ  ةق ذك 

  مل؟أم ٓم ـقػ  ؼل  ذا يف ادجتؿع اإلش

 ر ام يعقد ذفؽ ف،ظ مم اإلظ م مثؾ افتؾػزيقن وافراديق. مداخؾي:

ٓ  ةةةذا خطةةةلم اإلظةةة م   يؽةةةـ فةةةف ذـةةةر حقةةةـام  ـقةةةً ادًةةةوجد ظةةةذ  افشةةةقخ:

 افؼٌقر.

 ـ مؽ واوت. مداخؾي:

أكو ظورفم وإكام كريد أن كلخذ ظز  ورك اح ؾقؽم كريد إذا مٌـقـو رأيةًو أو ؾؽةرًا 

ظةةةذ  صةةةرةم ؾةةةـحـ كؼةةةقل: افشةةةعى ادًةةةؾؿ يف أي  ؾةةةد ٓ  أو ظؼقةةةدة أن كؽةةةقن

يـفضةةف أ ةةدًا وٓ يًةةتطقع أن يؼةةقؿ دوفةةي اإلشةة م يف أروةةف إٓ  ةةوفعؾؿ افصةةحقتم 

و ةةةةذا افةةةةذي كًةةةةؿقف  وفتصةةةةػقيم وفةةةةقس ؾؼةةةةط هبةةةةذا افعؾةةةةؿم  ةةةةؾ و وفس قةةةةي ظؾقةةةةفم 

ؾوفشةةةعى اعزايةةةري مثةةةؾ افشةةةعى افًةةةقري مثةةةؾ افشةةةعقب إخةةةرىم ٓ يزافةةةقن 

 ًؾؿغ اشاًم ومؼـغ ؾع ً.يعقشقن م

إذًا: ـقةةػ يؿؽةةـ افؼضةةوء ظةةذ  ةةذا افؼةةك؟  ةةق  ؿثةةؾ مةةو ؾعةةؾ افرشةةقل ظؾقةةف 

رْ ﴿افً مم ـقػ ؾعؾ؟  وفدظقة  ْجَز َؾوْ ُجرْ  *  َوثِقَو ََؽ َؾطَف   .[1-4]الم:ثر:﴾َوافر 

وأظةةقد ٕؤـةةةد أن ظـةةةدكو افقةةةقم مشةةةوـؾ ـثةةةرة جةةةدًا   مؽةةةـ يف افعفةةةد إولم 

ػةةةًو مشةةةؽؾي مقجةةةقدة افقةةةقم   مؽةةةـ يف افًةةةو ؼم ـةةةون افعؾةةةؿ يقمئةةةذ ؿؾةةةً فؽةةةؿ  ةك

صةةوؾقًو ؽضةةًو ضريةةًوم افقةةقم خؾةةقط رء صةةحقت رء ؽةةر صةةحقتم رء وةةعقػ 

ؾقةةةف  وضةةةؾ.. إفةةةخم إذًا: ؾقجةةةى إجةةةراء ظؿؾقةةةي افتصةةةػقيم مةةةـ افةةةذي جيةةةري ظؿؾقةةةي 
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افتصةةةةةػقي؟  ةةةةةذا ـؾةةةةةف  وفتػوصةةةةةقؾ ادحةةةةةوضة افتةةةةةل ــةةةةةً أفؼقتفةةةةةو حتةةةةةً  ةةةةةومغ 

: مصػقي ومر قيم مـ افذي يؼقم  وفتصػقيم ٓ صؽ أ ؿ أ ؾ افعؾةؿم يف افؽؾؿتغ

 ظو  واحد ظذ افؽتوب وافًـي؟ مًؾؿاظتؼودـؿ  ؾ يؾحؼ مؾققن 

 ... مداخؾي:

ؾةةنذًا: يةةو اوظةةي ـقةةػ كحةةـ  ةةرج وكثةةقر كؼةةقؿ دوفةةي اإلشةة م وكحةةـ  افشةةقخ:

م وكمشةةس فةةف  عةةد ـةةدظوة مةةو ظرؾـةةو مةةو  ةةق اإلشةة م ؾضةة ً أن كؼعةةد بةةذا اإلشةة 

 ةةةلؾراد يًةةةتجقٌقن بةةةذا اإلشةةة مم وفةةةذفؽ ؾ  ةةةد مةةةـ افتصةةةػقي وافس قةةةيم وفةةةذفؽ 

كحـ ٓ كؼر أ دًا أي مؽتؾ يؼقم ظذ أشوس افتؽتؾ وافتجؿةعم  ؽةذا ؽثةوء ـغثةوء 

افًةةةقؾم وإكةةةام ظةةةذ افتصةةةػقي وظةةةذ افس قةةةيم  ةةةمٓء افةةةذيـ يؿؽةةةـ يقمةةةًو مةةةوء أن 

عقشةةةقن ظةةةذ  صةةةرة وافةةةذيـ يعقشةةةقن تحؼؼةةةقا مةةةو يـشةةةده ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ ي

ظذ ؽر  صرةم ـؾفؿ متػؼقن واحلؿد ح ظةذ ضورة إؿومةي افدوفةي ادًةؾؿيم 

وأكةةةو أظتؼةةةد أكةةةف فةةةق أؿقؿةةةً افدوفةةةي ادًةةةؾؿي حؼةةةًو فقجةةةد مةةةـ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ أ 

كػًةةةةةفؿ مةةةةةـ تحورهبةةةةةوم و ةةةةةذه ـؾؿةةةةةي خطةةةةةرة جةةةةةدًام ؾةةةةةام رأيؽةةةةةؿ؟ فؽةةةةةـ أخقكةةةةةو 

 .اعزايري فقس معل ؾقام يٌدو

جةةةزاك اح خةةةر يةةةو صةةةقخ وأضةةةول اح يف ظؿةةةرك إن صةةةوء اح  ةةةام يػقةةةد  مداخؾةةةي:

اإلشةة م وادًةةؾؿغم و ةةورك اح ؾقةةؽ ظةةذ  ةةذه اإلجو ةةيم ؿةةد إن صةةوء اح أؾةةدت 

 وأجدتم و ورك اح ؾقؽ.

 ( 00:  16:  50/ 468) اهلدى والنور/
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 ٌصيخة لمشعب اجلصائسي

يةةةةةر ومةةةةةو  ةةةةةل كصةةةةةقحتؽ فؾشةةةةةعى مةةةةةو مؼةةةةةقل ظةةةةةـ اعفةةةةةود يف اعزا مداخؾةةةةةي:

 اعزايري؟

شٌؼ مـو كصويت متعددة فؾشعى اعزايري وفؽؾ ادًؾؿغ افققم أن  افشقخ:

ظؾقفؿ اقعًو أن هيتؿةقا  ةام كطؾةؼ كحةـ ظؾقةف ـؾؿتةغ اثـتةغ:  وفتصةػقي وافس قةيم 

أي: أن يؽةةةةةقن ؾقةةةةةف افعؾةةةةةامء يػفؿةةةةةقن اإلشةةةةة م ؾفةةةةةاًم صةةةةةحقحًو ويـؼةةةةةوكف  ةةةةةغ 

قشةقن  ةغ طفةراكقفؿ وير ةق ؿ ظةذ  ةذا اإلشة م ادصةػكم ادًؾؿغ افذيـ يع

وظؾقفؿ أن يؿضقا يف ذفؽ شةـغ اح أظؾةؿ  عةدد و حتةك إذا مةو مؽتةؾ ضويػةي مةـ 

ادًؾؿغ ظذ  ذا إشوس مـ افس قي وافتصػقي حقـئٍذ يةليت زمةـ ؿقفةف معةوػ: 

ةٍ ﴿ ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم  إػ ةخر أيي. [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 وأكو أٓحظ يف  ذه أيي أمريـ اثـغ:

و ةةؿ  ¢إمةةر إول: أن ا طةةوب يف  ةةذه أيةةي مقجةةف إػ أصةةحوب افـٌةةل 

م ور ةةقا ¢يف ادديـةةي ادـةةقرةم أي:  عةةد أن ر ةةقا مر قةةي إشةة مقي ظةةذ يةةد افـٌةةل 

وا ﴿ظؾةةةةاًم وظؼقةةةةدًة وؾؼفةةةةًو وشةةةةؾقـًو يقمئةةةةٍذ خقضٌةةةةقا هبةةةةذه أيةةةةي:  د  و َوَأِظةةةة َبُةةةةْؿ َمةةةة

ةٍ  ق  ـْ ُؿةةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةةة وفةةةةذفؽ ؾؽةةةةام ٓ جيةةةةقز اإلخةةةة ل هبةةةةذا إمةةةةر  [06]األنفززززال:﴾اْشةةةة

اإلبةةةةةل افكةةةةةيت يف  ةةةةةذه أيةةةةةيم أي: ظةةةةةدم آ ةةةةةتامم  وإلظةةةةةداد ادةةةةةودي حةةةةةغ 

آشةةةتطوظي  طٌقعةةةةي احلةةةولم ـةةةةام ٓ جيةةةقز ظةةةةدم آ ةةةتامم  تطٌقةةةةؼ  ةةةذا اإلظةةةةداد 
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وإلظةةداد ادعـةةقي افروحةةل  م آ ةةتامم ادةةودي ؾؿةةـ  ةةوب أوػ أكةةف ٓ جيةةقز ظةةد

 ل ظـف  وفتصػقي وافس قي.ـ  ؽَ افعؾؿل افذي كُ 

ؾةةةةوعزاير صةةةةعى يعةةةةد ا ؿًةةةةي وظؼةةةةيـ مؾقةةةةقن مًةةةةؾؿ مةةةةرى!  ةةةةؾ أظةةةةةدوا 

ةٍ ﴿فقخوضٌقا هبذه أيي افؽريؿي؟  ق  ـْ ؿُة
تََطْعُتْؿ مِة و اشْة وا َبُةْؿ مَة د 

 [06]األنفزال:﴾َوَأظِة

د  ذا مقجقدًا يف صعى مًؾؿ يعد  ذه اد يغ إن ؾروـو أ ؿ أظدوا وٓ أظتؼ

ـؾفةةوم ؾةةنن ؾروةةـو أ ةةؿ أظةةدوا ظةةذ افتصةةػقي وافس قةةي ؾفةةؾ اشةةتطوظقا أن يطٌؼةةقا 

ةٍ ﴿أيةةةي افؽريؿةةةي:  ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 

؟ اعةةةةقاب [06]األنفزززال:﴾َوَأِظةةة

أمر ةةةةوم ٓ معةةةةروف ظـةةةةد اعؿقةةةةع: أن افشةةةةعقب اإلشةةةة مقي افقةةةةقم مغؾق ةةةةي ظةةةةذ 

مًةةتطقع أن معةةد  ةةذه افعةةدة افتةةل أمةةروا هبةةذه أيةةي افؽريؿةةي  قةةـام اإلظةةداد افةةذي 

كدكةةدن حقفةةف  ةةو كؽـةةل ظـةةف  وفتصةةػقي وافس قةةي  ةةذا ٓ يًةةتطقع أحةةد مةةـ احلؽةةوم 

وافطقاؽقةةً افةةذيـ يًةةتٌدون  وفـةةوس.. ٓ يًةةتطقعقن أن تحقفةةقا  ةةغ ادًةةؾؿغ 

 وافس قي. و غ حتؼقؼ  ومغ افرـقزمغ: افتصػقي

 ؾفو ـو  ذا مؽون ظؿؾ اعامظوت اإلش مقي فق ـوكقا يعؾؿقن.

 ( 00:  48:  25/ 520) اهلدى والنور/
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 ٌصيخة لمشباب يف اجلصائس

ك اح خرًام ؾوفًمال إولم مو رأيؽؿ يف مةو حصةؾ مةمخرًا يف جزا مداخؾي:

 ةةةذه اعزايةةةر ومةةةو افًةةةٌى ؾةةةقام حصةةةؾم و ةةةام مـصةةةت افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ يف مثةةةؾ 

 إمقر؟

ءت مـوشةةٌي ؾؼؾـةةو مةةـ اشةةتعجؾ افًةةٌىم شةةٌؼ جقا ةةف ةكػةةًو حقةةـام جةةو افشةةقخ:

كةةفم  ةةمٓء  عةةض ضؾٌةةي افعؾةةؿ  ـوفةةؽ يف اعزايةةر وؿٌةةؾ أوأكةةف ا ةةتع  حرم افشةةق 

دؾعفةؿ احلةةامس افةذي   يؼقةةد  وفعؼةؾ وافؼةةع معةًوم ؾتؽتؾةةقا وحتز ةقا واطفةةروا 

ٓ وٓ ذمةةفم ووؿعةةً ادشةةوـؾ  ؿ فؾحةةوـؿ افةةذي ٓ يراظةةل يف ادًةةؾؿغ إءظةةدا

ـام ظرف اعؿقعم ثؿ  ؿ مةع إشةػ افشةديد كؼةقل جيـةقن أن ثؿةرة معجؾفةؿ 

وظدم اشتعداد ؿ فؾؼقةوم  ؿثةؾ مةو ؿةومقا  ةف مةـ إظة ن ادظةو رات واإلضا ةوت 

وكحق ذفؽ حتةك مةلزم ادقؿةػ  قةـفؿ و ةغ احلةوـؿ افةذيـ يعؾؿةقن  ةؿ أـثةر مةـ 

حم ؾةةـحـ كصةةحـو ؿ  ـةةو يف  ةةذه افغرؾةةي و ـةةوك ؽةةر ؿ أكةةف ٓ تحؽةةؿ  ةةام اكةةزل ا

اجتؿعـةةةو هبةةةؿ أـثةةةر مةةةـ مةةةرة  ةةةلن يةةةدظقا أن  ةةةذا افتؽتةةةؾ و ةةةذا افتحةةةزب افةةةذي 

جيؿع افـوس ظذ افعقاضػم وفقس ظةذ افعؾةؿ وافس قةي اإلشة مقي افصةحقحيم 

يف ـةةؾ رء ومـفةةو ضريؼةةي إؿومةةي  ¢وذـركةةو ؿ  ةةل ؿ ظؾةةقفؿ أن يؼتةةدوا  ـٌةةقفؿ 

م اشةةتؿر يف مؽةةي ث ثةةي ظؼةة ¢ؿيم ؾةةـحـ كعؾةةؿ اقعةةًو أن افـٌةةل افدوفةةي ادًةةؾ

شةةةـي و ةةةق يةةةدظق افـةةةوس إػ ظٌةةةودة اح وحةةةده ٓ ذيةةةؽ فةةةف ثةةةؿ شةةةـ فؾؿًةةةؾؿغ 

ابجةةرة أوًٓ إػ احلٌشةةي حقةةٌ ـةةون  ـةةوك ادؾةةؽ افـجةةور ـةةون ككةةاكقًو فؽةةـ 
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ـ دٓيؾ ةمـ  ف و  يره دو  ؾغف م ¢ـون مشفقرًا  وفعدلم ودو  ؾغي خز افـٌل 

م ص ة افغويى ص ة ¢كٌقمف افصودؿي مو  ؾغفم ؾفمـم وفذفؽ صذ رشقل اح 

اعـةةوزةم ثةةؿ ذعم أو شةةـ بةةؿ ابجةةرة إػ ادديـةةيم و ةةدأ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

يضةةةع  ـةةةوك افـةةةقاة إلؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿيم ؾةةةام جيةةةقز إظةةة ن حمووفةةةي افدوفةةةي 

ًو ظؾةةةاًم ومر قةةةي وكحةةةـ حقةةةـام ادًةةةؾؿي وادًةةةؾؿقن  عةةةد  ةةةؿ فقًةةةقا مًةةةؾؿغ حؼةةة

كؼةةةقل  ةةةذا افؽةةة مم ٓ كعـةةةل  ةةةذه اد يةةةغ ادؾقـةةةي يصةةةروا ـؾفةةةؿ ؾؼفةةةو وظؾةةةامء 

ومًةةةةؾؿغ حؼةةةةًو ٓ فؽةةةةـ أي اوظةةةةي مريةةةةد أن مؼةةةةقؿ ؾعةةةة ً ادجتؿةةةةع اإلشةةةة مل 

وافدوفي ادًؾؿي ٓ  د أن يؽقكقا ـذفؽم وافدوفي ادًؾؿي ٓ يؿؽـ إؿومتفو إٓ 

 ش مل. عد إؿومي ادجتؿع اإل

وادجتؿعةةةةةةةوت افقةةةةةةةقم يف افةةةةةةةدول اإلشةةةةةةة مقي فقًةةةةةةةً  تؿعةةةةةةةوت إشةةةةةةة مقي 

وافًةةٌىم ٕن ادًةةؾؿغ مـةةذ ؿةةديؿ افزمةةون ؾضةة ً ظةةـ ؿريةةى إيةةوم افةةذي ؿ ةة 

ظةةةةةذ ا  ؾةةةةةي اإلشةةةةة مقيم واشةةةةةتعؿرت افةةةةةٌ د اإلشةةةةة مقي مةةةةةـ ـػةةةةةورم ؾصةةةةةور 

قةةةةؼ مةةةةو ادًةةةةؾؿقن  عقةةةةديـ ـةةةةؾ افٌعةةةةد ظةةةةـ ادعرؾةةةةي  وإلشةةةة م أوًٓم ثةةةةؿ ظةةةةـ مطٌ

يعرؾةةةقن مةةةـ أحؽةةةوم ادًةةةؾؿغ ثوكقةةةًوم وفةةةذفؽ ؾةةة   ةةةد دةةةـ يريةةةد إؿومةةةي افدوفةةةي 

ادًؾؿي أن تحؼؼ ادجتؿةع اإلشة ملم و ةذافؽ يؿؽةـ إؿومةي افدوفةي ادًةؾؿيم 

يعـةةةةل إروةةةةقي افتةةةةل مصةةةةؾت إلؿومةةةةي احلؽةةةةؿ  وإلشةةةة م ٓ  ةةةةد أن مؽةةةةقن أروةةةةقف 

كؽةةرره دايةةاًم ومةةورة صةةوحلي وأن ٓ ارض مثةةؾ  ةةذه إرضم  ةةذا افؽةة م كحةةـ 

كختكةة ومةةورة كػصةةؾ أمةةو مةةوذا كـصةةت أخقاكـةةو  ـةةوكم كـصةةحفؿ ـةةام كـصةةت ـةةؾ 

ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ  ةةة د اإلشةةة مم وكعـةةةل ادًةةةؾؿغ دةةةو كؼةةةقل هبةةةذه افـصةةةقحي 

ـؾفؿم وفؽــو كخصص  وفذـر أوفئؽ افذيـ هيتؿقن  نؿومي ادجتؿع اإلشة مل 

ا افعؾةةةؿ افـةةةوؾعم ويتٌعةةةقه  وفعؿةةةؾ وافدوفةةةي اإلشةةة مقي ؾفةةةمٓء ظؾةةةقفؿ أن يدرشةةةق
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افصةةةوفت ودون ذفةةةؽ ٓ يؿؽةةةـ أن مؼةةةقم ؿويؿةةةي ادجتؿةةةع اإلشةةة مل ثةةةؿ افدوفةةةي 

اإلش مقيم  و أكتؿ مًؿعقن إخٌور أن ادزظجي جدًا  و يصةقى اعزايةريغ 

 عومفم شقاًء ـوكقا حز قغ أو ـوكقا ؽر حز قغ أن حلؼ إذى  ؽؾ ادًؾؿغ 

فًةةةةوحؼي مةةةةـفؿ ٕن احلةةةةز قغ معةةةةدوديـ مؾقةةةةقكغ ث ثةةةةي أر عةةةةف حتةةةةك إـثريةةةةي ا

الًةةفم ؾؿةةع إشةةػ صةةؿؾ طؾةةؿ احلؽةةوم  ؽةةؾ  ةةمٓء ادًةةؾؿغ وـةةام شةةؿعتؿ 

ةكػةةًو وأكةةو مةةو شةةؿعً وفؽةةـ  عةةض إخقاكـةةو اعزايةةريغم اخةةزوا أخوكةةو ظةةع  ةةذام 

  لكف صدر ؿرار أن يؿؽـ يؽقن ؿرار رشؿل أو ؿرار ظؿع مو ادري واح أكف مو

 جيقز فؾؿًؾؿ أن يؾتحلم وأطـ  ذا مقجقد يف فقٌقو كػًفمأفقس ـذفؽ؟

 وأـثر مـ  ذا. مداخؾي:

 وأـثر مـ  ذا. افشقخ:

ٓ جيةةةقز فةةةف افةةةدخقل إػ اددرشةةةي وٓ إػ صةةةغؾف وٓ افتجةةةقل يف  مداخؾةةةي:

  ـقع.  يؾٌس افطوؿقوت افٌقضوت ـؾ صق إشقاق وٓ ـؾ رءم وٓ

ؽػةةةور مةةةق  قةةةؽم وافؽػةةةور فقًةةةقا  ؽةةةذا دةةةوذام مةةةش اح أـةةةز واح اف افشةةةقخ:

ـةةةؾ افؽتةةةػم يعرؾةةةقن  ةةةلن مٕ ةةةؿ ظةةةـ ديةةةـ ظةةةـ أخةةة قم فؽةةةـ يعؾؿةةةقن ـقةةةػ م

دوفةةتفؿ ٓ مؼةةةقم  ؿثةةؾ  ةةةذا افظؾةةؿم و ةةةذا مةةو أصةةةور اح ظةةز وجةةةؾ إفقةةف يف افؼةةةرةن 

ةةةةةةةةةةةَؽ فِقُْفِؾةةةةةةةةةةةَؽ اْفُؼةةةةةةةةةةةَرى  ِظُْؾةةةةةةةةةةةٍؿ َوأَْ ؾَُفةةةةةةةةةةةو ﴿افؽةةةةةةةةةةةريؿ حقةةةةةةةةةةةـام يؼةةةةةةةةةةةقل:  ةةةةةةةةةةةوَن َر   ـَ َوَمةةةةةةةةةةةو 

م افؽػةور ظرؾةقا معـةةك  ةذه أيةي افؽةةريؿ ٓ إليؿةل ؿ هبةةذه [224]هزز:::﴾ْصةؾُِحقنَ مُ 

أيةةي وإكةةام ٕ ةةؿ ظرؾةةقا ار ةةي أن افظؾةةؿ ٓ يؼةةقؿ دوفةةيم أمةةو  ةةمٓء ادًةةؾؿقن 

اشةةةةاًم أو جغراؾقةةةةًو ؾفةةةةؿ ٓ ةمـةةةةقا  ةةةةوفؼرةن وٓ ظرؾةةةةقا احلؼةةةةويؼ افتةةةةل ظؾقفةةةةو مؼةةةةقم 

كةةو لم يف  ةةذا افتضةةققؼ و ةةذا افتحةةذيرم ؾافدوفةةيم ؾةةوح ادًةةتعونم ؾؾةةذافؽ ؾةةام دا

ن أ ؿ أن يتدارشةةقا افؼةةعم ووأطةةـ أن  ةةمٓء ادًةةؾؿقن ادضةةقؼ ظؾةةقفؿ  نمؽةة
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يطٌؼةةقا  ةةذا افؼةةع ظةةذ إؿةةؾ يف  قةةق ؿ يف أوٓد ةةؿ يف  ـةةو ؿم يف كًةةويفؿ 

 إػ أن يلذن اح ظز وجؾ  ودخرج و وفػرج.

فتصةةةػقي وافس قةةةيم  ةةةذا  ةةةق إذًا: ؾةةةل ص  ةةةذه افـصةةةقحي  ؽؾؿتةةةغ ٓ  ةةةد مةةةـ ا 

افقاجى ظةذ ـةؾ افشةعقب اإلشة مقي أنم ٕن افظؾةؿ مفةام  غةك ومفةام ضغةك 

ٓ يؿؽةةةةةـ أن يتقصةةةةةؾ إػ ظؼةةةةةؾ ادًةةةةةؾؿ وإػ ؾؽةةةةةره وإػ ظؼقدمةةةةةفم مثةةةةةؾ  ةةةةةذه 

ادظةةو ر افتةةل أذت إفقفةةو  ل ةةو طةةو ره  ؽةةـ أن تحجةةر ظةةذ ادًةةؾؿغم فؽةةـ 

 ؟موذا مؼرأ ؟م موذا مدرس ؟م موذا معتؼد

احلؿد ح مو وصؾ أمر ؿ إػ مثؾ  ذا وٓ أظتؼد أكف يؿؽةـ أن يصةؾم ثةؿ أن 

حتةةوؾظ ظةةذ ظٌودمةةؽ وصةة مؽ ظةةذ إؿةةؾ يف ظؼةةر دارك أيضةةًو  ةةذا  نمؽوكةةؽم 

 وفذفؽ ؾوفس قي وافتصػقيم فقس إٓم ضقى ؽره ايش ظـدك.

 ( 00:  00: 40/ 573) اهلدى والنور /

أخ  ـةةةةو مةةةةـ مةةةةدهم أخ فقٌةةةةل  ـةةةةو معؼقةةةةى ظةةةةذ شةةةةمال ذـةةةةره  يظـةةةةد مداخؾةةةةي:

 خصةةةقص ابجةةةرةم مةةةـ ؿٌةةةؾ وؿةةةد زل أخقـةةةو شةةةوحمف اح  ؼقفةةةف: ٓ يؿؽةةةـ كؼةةة 

افدظقة يف فقٌقوم ؾفـوك  فةقدات هيةفم مةو صةوء اح مةـ ضٌةع أذضةي ومقزيعفةو 

و قةةع رشةةويؾ وـتةةى ضقٌةةيم ومةةو إػ ذفةةؽم كو قةةؽ ظةةـ آجتفةةود يف إ ةةؾ ؾةةام 

 رأيؽؿ  عد أن ووحً افرؤيي ؟

يو أخل يؽػقـو مـ ـ مؽ مو ذـرمف ةكػًوم يعـل ادًؾؿ  ـوك مضطفد  فشقخ:ا

وٓ يًةةتطقع أن يعٌةةةد اح ظةةز وجةةةؾ يف ـثةةر مةةةـ إظةةامل وؿةةةد ذـةةرت أكةةةً ةكػةةةًو 

 عض إمثؾيم وفذفؽ ؾنذا مقن فف ابجرة إػ مؽون يًةتطقع أن يتؿتةع  وحلريةي 

إذا ـةون  ةذا افضةغط  ـةوك  فكةإ افديـقي أـثر ؾفذا  ق افقاجى وإٓ ؾـحـ ؿؾـو ةكػةوً 

مقجقد ؾعذ إؿؾ أن يؽقن ادًةؾؿ يف  قتةف يةدرس افعؾةؿ ويةر  كػًةف ويةر  
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أ ؾف ظذ ذفؽم فؽـ إذا وجد  ؾد ةخر  جوكٌؽؿ أو  عقدًا ظـؽؿ يةتؿؽـ ادًةؾؿ 

مـ أن يؿق مًؾاًم طو رًا و وضـًوم دوذا ٓ هيوجر إػ ذفؽم ؾةلٓخ افةذي مشةر 

ريووةقيم مةو أطةـ مةـ إخ افةذي ـةون حية  ـةوك يف ادديـةي اف إفقف ور ام يؽقن

 افقاؿع. يعـل  ق حؽك  خ ف

حـةةةةو ويةةةةـم ؾةةةةام صةةةةوء اح مٌةةةةةورك اح اصةةةةقخل واح إحـةةةةو  ـتةةةةذـر...  مداخؾةةةةي:

 مذـرمف.

اح تحػظؽ يةو شةقديم اشةتغػر احم ادؼصةقد ٓ كةزال أحـةو ظـةد  ةذه  افشقخ:

 افػتقىم ضقى ؽره.

 ( 00: 11: 26/ 573ور /) اهلدى والن
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 وتفسقات حوه الكضية 

 اجلصائسية
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 االعتكاالت يف اجلصائس

 أكً ظذ ظؾؿ  ام جيري  ـو -

 ظذ ظؾؿ مو جيري ظـدـؿ حػظؽؿ اح مـ ؾتـؽؿ -

  ـوك اظتؼوٓت مـ ـؾ كوحقي يو صقخ ...-

 كًلل اح فؽؿ افػرج افؼريى وفًوير ادًؾؿغ -

ام  ةةص افؾحقةةي  ةةؿ يعتؼؾةةقن ـةةؾ ادؾتحةةغ أمةةر ؾةةق أريةةد أن أشةةتػتقؽ يف -

 ؾامذا كػعؾ 

 مش معؼقل ـؾ ادؾتحقغ. -

 حتك افٌعقديـ ظـ اعٌفي اإلش مقي ...-

 كف يؾؼقا افؼٌض ظذ ـؾ ادؾتحقغ.مش معؼقل أ-

 ظـدكو يو صقخ ؾع ً.-

 .مش معؼقل أؿؾؽ ٕكف يف ـػور -

 معؼقل يو صقخ.-

  .ؾقف ـػور مؾتحقغ-

 صقخ أكو أظـل  ل افطويػي اعامظي ادًؾؿي ....ٓ يو -

  .يو صقخ أكً مو مؼقل معل ـػور مؾتحقغ-
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  .كعؿ ؾقف-

  . ؿؾفؾ تحؾؼقن حلو-

  .كعؿ يو صقخ-

  . ؾ تحؾؼقن حلو ؿ-

-ٓ.  

  .ؾؾام تحؾؼقن حلك افشٌوب ادًؾؿ وٓ تحؾؼقن حلوء افؽوؾر-

 كعؿ -

  .ذفؽإذًا فقس ـؾ ذي حلقي تحؾؼقن حلقتف أفقس ـ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .ـؿقزون  ؾحويؽؿ ودوذا تحؾؼقن حلوضقى إذًا دوذا أكتؿ ا-

يةةةو صةةةقخ  ـةةةو اعامظةةةي ادؾتحقةةةي  ةةةل ؾؼةةةط افتةةةل مًةةةؿك  وإلشةةة مقغ يعـةةةل -

 .إصقفقغ

  .اح هيديؽ ـقػ يؿقزون  مٓء ظـ أوفئؽ-

  .اح أظؾؿ يو صقخ أكً معؾؿ احلؽوم وافًؾطي-

  .اححدت مـ اعقاب  داك -

  .كعؿ يو صقخ-

   وح.ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ-

  .ٓ أشؿعؽ جقدًا يو صقخ-
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حةةدت ظةةـ اعةةقاب ؿؾةةً فةةؽ ـقةةػ يؿقةةزون ادًةةؾؿ مةةـ افؽةةوؾر ادًةةؾؿ -

  .تحؾؼقن حلقتف وافؽوؾر يدظقن حلقتف ـقػ يؿقزون

 ـقػ يؿقزون ...-

  .أكً مو ؾفؿً وٓ أكو موؾفؿً-

  .أكً مو ؾفؿتـل يو صقخ-

  . هيديؽ أظقد ظؾقؽ ـ مؽدوذا اح-

  .ضقى يو صقخ أشؿعؽ جقدًا ؿقفؽ كحـ اإلش مقغ إصقفقغ-

  .اح هيديؽ ؿقل أمغ-

 ةمغ ةمغ كعؿ يو صقخ ...-

أظقةةد ظؾقةةؽ ـ مةةؽ أؿةةقل فةةؽ وأكةةً معقةةد ظةةع ـ مةةل دةةوذا دةةوذا معقةةد -

  .ظع ـ مؽ أكو أظقد ظؾقؽ ـ مؽ فتعؾؿ أكـل ؾفؿتؽ

  .خكعؿ كعؿ يو صق-

مةـ ن افؼةضي يلخةذون ـةؾ مةـ ـةون إؾٌؼل ظؾقؽ أن مػفؿ ـ مةل أكةو أؿةقل -

  . ؿاعٌفي اإلش مقي ؾقحؾؼقن حلو

  .كعؿ-

  .أفقس  ذا ـ مؽ-

  .كعؿ ومـفؿ مـ أخذ إػ افًجقن-

  .ومـفؿ مـ أخذ إػ افًجقن-
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  .وموذا  عد ذفؽ أكً مؼقل مو ؾفؿً ـ مؽ-

  .يل يو صقخ كعؿ اشؿت-

  . مؽمو ؾفؿً ـ-

يل يةةو صةةقخ أكةةو أول مةةرة أمؽؾةةؿ معةةؽ وأكةةو ايل أخطةةلت احسامةةل  أكةةو اشةةؿت-

  .فؽ يو صقخ

  .ضقى مػضؾ موذا مريد  ؾ ؾفؿً-

 ... وأكو  عقد ظـ افًقوشوت وإحزاب ...-

  .مػعؾ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .حتوؾظ ظذ ديـؽ-

  .كعؿ يو صقخ-

  .وافؾحقي مـ ديـؽ-

  .خوصي ؾقام  ص افؾحقي ؾؼط-

  .وافؾحقي مـ ديـؽ أؿؾؽ-

  .كعؿ يو صقخ كعؿ-

  .ؾنذًا ٓ معرض كػًؽ فؾػتـي-

  .كعؿ-
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وٓ مشتغؾ  وفًقوشي ؾنذا حؾؼةقا حلقتةؽ رؽةؿ أكػةؽ ؾةذفؽ اؿةؾ ذًا مةـ أن -

يؼطعةةةةقا رأشةةةةؽ ضقةةةةى إذا ا ةةةةتع ادًةةةةؾؿقن ؾةةةةامذا ظؾةةةةقفؿ أ  مًةةةةؿع أن  عةةةةض 

  .ادؼـغ إيو ؿمو يؾؼقكف مـ معذيى طـوكقا صؽقا إفقف  طأصحوب افـٌل 

  .كعؿ يو صقخ-

قا َأْن  أَ ا ﴿ؾؼةةةول ظؾقةةةف افًةةة م فةةةف  عةةةد أن ؿةةةرأ ؿقفةةةف - ةةة ـُ َى افـ ةةةوُس َأْن ُيْسَ
ةةة ًِ َح

َٓ ُيْػتَـُةةةقنَ  ْؿ  قا َةَمـ ةةةو َوُ ةةة ـَ * َيُؼقُفةةة ِذي ةةة ـ  احُ اف  قَْعَؾَؿ ِفْؿ َؾَؾةةة
ٌْؾِ ـْ َؿةةة
ـَ ِمةةة ِذي ةةة ْد َؾتَـ ةةةو اف  َوَفَؼةةة

ـ   ثؿ ؿول ظؾقف افً م ـون افرجؾ  ـ ؿةٌؾؽؿ يمخةذ  ﴾افَؽوِذ ِغَ َصَدُؿقا َوَفقَْعَؾَؿ

ؾققوةةع ادـشةةور ظةةذ مػةةرق رأشةةف ويؼطةةع حتةةك يضةةع ظةةذ إرض ؾؾؼتةةغ ومةةو 

يصةةةةةده ذفةةةةةؽ ظةةةةةـ ديةةةةةـ اح ؾةةةةةامذا د ةةةةةوـؿ ومةةةةةوذا أصةةةةةو ؽؿ أكةةةةةتؿ إذا شةةةةةجـقـؿ 

  .ؾؾقًجـقـؿ

 .كعؿ-

 ةوفؽ م  ؾ افتؿًؽ  وإلش م  ةق ظٌةورة ظةـ  توؾةوت وظٌةورة ظةـ جٌفةوت -

وا إَِػ احِ ﴿ؾةةنذا مةةو حةةط احلطةةقط وكةةزل افةةٌ ء ؿؾةةتؿ إػ أيةةـ ادػةةر ادػةةر  ر 
 ﴾َؾِػةة

  .و س وافً م ظؾقؽؿ

  . ورك اح ؾقؽ يو صقخ-

 وؾقؽ  ورك.-

 ( 00:  00: 58/ 565) اهلدى والنور / 
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 اجلّاد يف اجلصائس

يف  إذا أظؾةةةةةـ اعفةةةةةود يف اعزايةةةةةر  ةةةةةؾ جيةةةةةى اعفةةةةةود ...ـةةةةةام  ةةةةةق احلةةةةةول-

 أؾغوكًتون .

  .مـ افذي شقعؾـ اعفود يف اعزاير افؼقي أم افضعقػ-

  .افضعقػ-

  .أيف وافضعقػ يًتطقع أن جيو د-

  .ٓ يًتطقع-

  .شوحمؽؿ اح-

  .افؾفؿ ةمغ-

  .شوحمؽؿ اح-

  .افؾفؿ ةمغ-

  .مو اظتزمؿ  ام وؿع-

  .كعؿ-

شةةةقريو وؿٌةةةؾ شةةةقريو مةةةو اظتةةةزمؿ  عةةةد  ةةةام وؿةةةع يف اعزايةةةر وؿٌةةةؾ اعزايةةةر -

  .احلجوز

  .صحقت ـؾف صحقت يو صقخ-
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  .مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ أواكف ا تع  حرموكف-

  .صحقت-

  .دوذا   يؼؿ اعفود يف مؽي ادؽرمي يف ظفد افـٌقة وافرشوفي-

  . ذا مو ظـدكو يو صقخ-

  .أيف جزك اح خر-

  . ورك اح ؾقؽ-

  .وؾقؽ  ورك-

 (00-00-565/58اهلدى والنور)
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 اهلجسة وَ ليبيا واجلصائس

إن احلؿةةد ح كحؿةةده وكًةةتعقـف وكًةةتغػره وكعةةقذ  ةةوح مةةـ ذور أكػًةةـو ومةةـ 

شقئوت أظامفـوم مـ هيده اح ؾة  مضةؾ فةف ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم وأصةفد أن 

 ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف

ـَ ة﴿ ِذي َو اف  ؾُِؿقنَ َيو َأهي  ًْة ُتْؿ ُم ٓ  َوَأكْة ـ  إِ ُةقُم ِف َوٓ َا
ؼ  ُمَؼومِة قا اح َ حَة ؼُة ]آل ﴾َمـُةقا ام 

ُؽؿُ ﴿م [261عمران: ُؼقا َر   َو افـ وُس ام  َؼ  َيو َأهي  َدٍة َوَخؾَة ٍس َواحِة ـْ َكػْة
ِذي َخَؾَؼُؽْؿ مِة اف 

وءً  ةةةة ًَ
ثِةةةةًرا َوكِ ـَ  ًٓ و ـُْفاَم ِرَجةةةة

ٌ  ِمةةةة و َوَ ةةةة و َزْوَجَفةةةة وَءُفقَن  ِةةةةِف  ِمـَْفةةةة ةةةة ًَ ِذي َم ةةةة قا اح َ اف  ُؼةةةة َوام 

قُْؽْؿ َرِؿقًٌةةو وَن َظَؾةة ةة ـَ وَم إِن  اح َ  قا اح َ ﴿م [2]النسززاء:﴾َوإَْرَحةة ُؼةة ـَ ةَمـُةةقا ام  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  َيةة

ِديًدا ًٓ شَة ـْ * َوُؿقُفقا َؿْق ْؿ ُذكُةقَ ُؽْؿ َومَة ْر َفؽُة
ْؿ َوَيْغػِة ْؿ َأْظاَمَفؽُة ؾِْت َفؽُة اح َ  ُيطِةعِ  ُيصْة

 .[42-46]األح ا :﴾َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾوَز َؾْقًزا َظظِقاًم 

 أمو  عد: 

م وذ إمةةةةةقر ¢ؾةةةةنن خةةةةةر افؽةةةةة م ـةةةةة م اح وخةةةةةر ابةةةةةدي  ةةةةةدي حمؿةةةةةد 

 حمدثو وم وـؾ حمدثي  دظيم وـؾ  دظي و في وـؾ و في يف افـور.

 و عد:

وَن َفِػل ُخْنٍ إِن  اإلِ * َواْفَعْكِ ﴿ؾؼد ؿول اح ظز وجؾ:  ًَ ـَ ةَمـُةقا * ك ِذي ٓ  اف ة إِ

ْزِ  وحِلَوِت َوَمَقاَصْقا  ِوحْلَؼ  َوَمَقاَصْقا  ِوفص   .[1-2:العصر]﴾َوَظِؿُؾقا افص 
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 ةةذه افًةةقرة ادٌورـةةي افؼؾقؾةةي يف أفػوطفةةو افؽثةةرة يف معوكقفةةو ومغوزهيةةو فؼةةد 

و أوًٓ ثةةةةؿ أن اعةةةةً أشًةةةةًو وؿقاظةةةةد جذريةةةةي يـٌغةةةةل ظةةةةذ ـةةةةؾ مًةةةةؾؿ أن يػؼففةةةة

 ؼفو ظذ كػًف يف حقومف ـؾفو مفام مطقرت ومغرت.ٌ  طَ يُ 

أول ذفةةؽ: أن اح ظةةز وجةةؾ أظطةةك حؽةةاًم ظومةةًو عةةـس اإلكًةةون وافٌؼةة ؾؼةةول 

ؾةةةةقفؿ: إ ةةةةؿ فػةةةةل خنةةةةم ثةةةةؿ اشةةةةتثـك مةةةةـ  ةةةةذه افؼوظةةةةدة افؽؾقةةةةي أن افٌؼةةةة ـؾفةةةةؿ 

ٓشةةتثـوء ضقيةةؾ خةةوهون إٓ افةةذيـ ةمـةةقام وافؽةة م يف  ةةذه افػؼةةرة إوػ مةةـ ا

وضقيةةةةةؾ جةةةةةدًان ٕكةةةةةف يؼةةةةةقم ظؾقةةةةةف إرـةةةةةون ادعروؾةةةةةي مةةةةةـ اإليةةةةةامنم ةمـةةةةةً  ةةةةةوح 

وم يؽتةةةةةف وـتٌةةةةةف ورشةةةةةؾف و وفؼةةةةةدر خةةةةةره وذه و وفٌعةةةةةٌم ثةةةةةؿ يةةةةةدخؾ يف  ةةةةةذا 

شةقاء ـةون  ¢اإليامن  ؽؾ مو ثٌةً ظةـ افـٌةل  ¢اإليامن ـؾ مو ثًٌ ظـ افـٌل 

ٌ كٌةةةقي متةةةقامر أو يف حةةةديٌ  ةةةذا إمةةةر افثو ةةةً ظـةةةف يف ةيةةةي ؿرةكقةةةي أو يف حةةةدي

صحقت ةحود ٓ ؾرق  غ  ذا و ذا و ذام جيةى ظةذ ادًةؾؿ أن يةممـ  ؽةؾ مةو 

ثًٌ ظـ اح ورشقففم  ةذا  ؿةؾ اإليةامن ويةدخؾ ؾقةف مةو معؾؿةقن مةـ ا ة ف 

افؼةةديؿ  ةةغ أ ةةؾ افًةةـي و ةةغ افػةةرق افضةةوفي مةةـ ادرجئةةي وادعتزفةةي وإصةةوظرة 

كًةةٌي اكحةةراؾفؿ وكًةةٌي وةة بؿ ظةةـ اإليةةامن  وؽةةر ؿم وإن ـةةوكقا  تؾػةةقن يف

 افعوم افذي جوء  ف افرشقل ظؾقف افص ة وافً م.

ومـ آخت ف افقاؿع يف اإليامن  غ  عض افػرق ادذـقرة ةكػةًو و ةغ أ ةؾ 

افًةةـي  ةةق  ةةؾ اإليةةامن يةةدخؾ ؾقةةف افعؿةةؾ افصةةوفت أم ٓ يةةدخؾ؟ مةةذا ىم وفًةةـو 

 ف حةةةقل  ةةةذا اإليةةةامن وإكةةةام ؾؼةةةط أن يف صةةةدد افؽةةة م افتػصةةةقع ظةةةذ ا ةةة

أفػةةةةً افـظةةةةر إػ أن ادرجئةةةةي ومةةةةـفؿ مةةةةع إشةةةةػ احلـػقةةةةي افقةةةةقم يؼقفةةةةقن:  ةةةةلن 

اإليةةةامن ٓ يزيةةةد وٓ يةةةـؼصم وأن اإليةةةامن ٓ يةةةدخؾ ؾقةةةف افعؿةةةؾ افصةةةوفتم  ؽةةةذا 

يؼةةقل ادرجئةةةي ؿةةةدياًم واحلـػقةةةي حةةةديثًوم وٓ يـٌغةةةل أن يػفةةةؿ أحةةةد أ ةةةؿ يـؽةةةرون 
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ٓم ؾر ـةةةةةةو ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ يةةةةةةلمر ادًةةةةةةؾؿغ أن يعةةةةةةدفقا يف ؾروةةةةةةقي افعؿةةةةةةؾ افصةةةةةةوفت 

إصةةدار ؿ أحؽةةومفؿ ظةةذ افـةةوس و خوصةةي إذا ـةةوكقا مةةـ ادًةةؾؿغم )ؾةةوإليامن 

 ظـد أ ؾ افًـي معريػف إؿرار  وفؾًون ومصديؼ  وعـون وظؿؾ  وٕرـون(.

أمو ظـد ادرجئي واحلـػقي افققم ؾوإليامن  ق إؿرار  وفؾًون ومصديؼ  وعـون 

ٓ يدخؾقن إظامل افصوحلي يف مًؿك اإليةامنم ؿؾةً ةكػةًو: فؽةـ ٓ  ؾؼطم أي:

يـٌغل أن يػفؿ أحد أ ؿ ٓ يلمرون  وٓظامل افصوحلي افتل أمر اح هبو حوصو ؿ 

مـ ذفؽ فؽـفؿ ٓ جيعؾقن مـ اوم اإليامن افعؿؾ افصوفتم و ذا مـ إخطوء 

اؾر افًـي  ؿقظي ظـد افتل مرمًٌ مـ وراء ؿدياًم شٌى مثؾ  ذا ا طل ظدم مق

 عةةض إيؿةةي افًةةو ؼغم  ةةذه افًةةـي افتةةل مٌةةغ فؾـةةوس مةةو أكةةزل اح ظةةز وجةةؾ ظةةذ 

 ؿؾى حمؿد ظؾقف افص ة وافً م.

فذفؽ كجد يف افؼرةن افؽريؿ رب افعودغ ـؾةام ذـةر اإليةامن ؿةرن  ةف افعؿةؾ 

ةةةةةة ﴿افصةةةةةةوفت ؾؼةةةةةةول  ـةةةةةةو:  ل ُخْنٍ وَن َفِػةةةةةة ةةةةةة ًَ ـَ *  إِن  اإِلك ِذي ةةةةةة ٓ  اف  ةَمـُةةةةةةقا َوَظِؿُؾةةةةةةقا  إِ

وحِلَوِت  م مو اؿتك ر ـو ظز وجؾ ظذ ؿقفف: افةذيـ ةمـةقا وإكةام [1-1:العصر]﴾افص 

ةةةة ﴿ظطةةةةػ ظةةةةذ ذفةةةةؽ ؿقفةةةةف:  ل ُخْنٍ وَن َفِػةةةة ةةةة ًَ َوَظِؿُؾةةةةقا ﴿م [1:العصززززر]﴾إِن  اإِلك

وحِلَوت غ[1:العصر]﴾افص  ٓ  شقئغ اـث ـ إ ٓ يؽؿؾ إيامن ادمم  :م فذفؽ ؾ  يتؿ و

ؾةةؿم أن يعؾةةؿ اإلكًةةون مةةو  ةةق اإليةةامن ومةةو  ةةق افعؿةةؾ افصةةوفتم ؾةةنن إول: افع

ـثرًا مـ افـوس يتؼر قن إػ اح مٌورك ومعوػ  لظامل يظـق و صوحلي و ةل يف 

 افقاؿع ٓ مؼرهبؿ إػ اح زفػك  ؾ ؿد مٌعد ؿ ظـ اعـي مًوؾوت ـثرة جدًا.

وفؽتةةوب وافًةةـيم فةةذفؽ ؾةة   ةةد دعرؾةةي اإليةةامن وافعؿةةؾ افصةةوفت مةةـ افعؾةةؿ  

وٓ ضورة  ـةةةةو أن كذـرأكةةةةف فةةةةقس ـةةةةؾ مًةةةةؾؿ مؽؾػةةةةًو أن يؽةةةةقن ظودةةةةًو  وفؽتةةةةوب 

وافًةةةـي فؽـةةةف مؽؾةةةةػ إمةةةو أن يؽةةةقن ظودةةةةًو وإمةةةو أن يؽةةةقن مةةةةتعؾاًم وفةةةق  طريؼةةةةي 
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ـْةةةةةةةةةةُتْؿ ٓ ﴿افًةةةةةةةةةةمال ـةةةةةةةةةةام ؿةةةةةةةةةةول رب افعةةةةةةةةةةودغم  ـُ ِر إِْن  ـْ َؾ افةةةةةةةةةةذ  َلُفقا َأْ ةةةةةةةةةة َؾوْشةةةةةةةةةة

عةقش اإلكًةون  ؽةذا يف  ةذه احلقةوة ـلكةف خؾةؼ ظٌثةًو أمةو أن ي [41]النحل:﴾َمْعَؾُؿقنَ 

ٓ يدري صقئًو ظـ اإليامن ؾض ً ظـ افعؿؾ افصوفت ؾفق يعٌد اح ظز وجؾ ظةذ 

جفةةؾ ؾفةةذا إيامكةةف ٓ يؽةةقن ـةةوم ً حةةتاًم  ةةؾ ؿةةد يؽةةقن إيامكةةف ظةةذ خطةةر  ًةةٌى 

 جفؾف  ف ـام جوء يف افؽتوب وافًـي.

فعؿؾ افصوفت فذفؽ ؿول معوػ نيوضٌةًو ؾنذًا افعؾؿ  ق افذي يتؼدم اإليامن وا

يف طو ر افعٌورة فؽـ احلؼقؼي أن ادؼصقد أمتف ظؾقف افص ة وافً م  ¢افـٌل 

ُ﴿ؾحقةةةةـام ؿةةةةول معةةةةوػ يف أيةةةةي افًةةةةو ؼي  ٓ  اح  َف إِ ُف ٓ إَِفةةةة ةةةة وْظَؾْؿ َأك   [21]محمزززز::﴾َؾةةةة

يةوت ـثةرة يف ا طوب إفقف فػظًو فؽـ ادؼصقد  ف أمتف معـًكم ومثؾ  ةذه أيةي ة

ًَ ﴿افؼرةن افؽريؿ يعرؾفو أ ؾ افعؾؿم مةـ ذفةؽ ؿقفةف مٌةورك ومعةوػ:  ْـة ـْ َأْذَ
ئِ فَة

ـَ  ـ  ِمةة قَك ـ  َظَؿُؾةةَؽ َوَفتَُؽةة ٌََط ـَ  َفقَْحةة ي م ٓ  شةةك ظةةذ رشةةقل [01]ال مززر:﴾اْ َةةوِهِ

و ةق ادعصةةقم ظةةذ إؿةةؾ مةةـ أن يؼةع يف افؽٌةةويرم أؾةة  يؽةةقن معصةةقمًو  ¢اح 

  افؼك إـزم ٓ صؽ أكف معصقم مـ ذفؽ.مـ أن يؼع يف

ًَ ﴿هبةةةذه أيةةةي افثوكقةةةي:  ¢إذًا حقةةةـام خوضةةةى اح ظةةةز وجةةةؾ كٌقةةةف  ةةة ـْ ـْ َأْذَ
ئِ َفةةة

ـ  َظَؿُؾَؽ  إكام يعـل أمتف ظؾقف افص ة وافً مم ؾؽقػ يؼةك  [01]ال مر:﴾َفقَْحٌََط

ممـغ ادممـ  ًٌى اعفؾ  ةوفعؾؿ  ةق افًةٌىن وفةذفؽ ؿةول معةوػ: حمةذرًا ادة

ْق ﴿مـ أن يدخؾقا يف إـثريي افتل سحً هبو أيي افؼويؾي  ثَُر افـ ةوِس َوفَة ـْ َوَمو َأ

ْمِمـِغَ  ًَ  ُِؿةةةةةةةةة ًَ ﴿ ،[261]ي:سزززززززززف:﴾َحَرْصةةةةةةةةة ْق َحَرْصةةةةةةةةة ثَةةةةةةةةةُر افـ ةةةةةةةةةوِس َوَفةةةةةةةةة ـْ و َأ َوَمةةةةةةةةة

ْمِمـِغَ  ْؿ ﴿م  [261]ي:سززززززززززززززف:﴾ ُِؿةةةةةةةةةةةةةة ٓ  َوُ ةةةةةةةةةةةةةة ثَةةةةةةةةةةةةةةُرُ ْؿ  ِةةةةةةةةةةةةةةوح ِ إِ ـْ ـُ َأ ْمِم و ُيةةةةةةةةةةةةةة َوَمةةةةةةةةةةةةةة

ق ـُ  .[260]ي:سف:﴾نَ ُمْؼِ
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ؾفةةةةةؾ يف ادًةةةةةؾؿغ افقةةةةةقم ادةةةةةممـغ  ةةةةةوح ورشةةةةةقفف مةةةةةـ يصةةةةةدق ظؾقةةةةةف  ةةةةةذه 

قنَ ﴿أيةي ـُ ْؿ ُمْؼِة ٓ  َوُ ةة ثَةُرُ ْؿ  ِةوح ِ إِ ـْ ـُ َأ ْمِم و ُيةة م اعةقاب: كعةةؿ [260]ي:سززف:﴾َومَة

مةةع إشةةػ افشةةديدماعقاب ـثةةر مةةـ ادًةةؾؿغ مةةـ افةةذيـ يصةةؾقن ويصةةقمقن 

 ذـًو أـز أو ظذ إؿؾ ذـًو أصغر.وتحجقن إ ؿ مؼـقن إمو 

يف إمس افؼريى شلفـل شويؾ  ومػقًو ؿول يل: أكو واحلؿد ح اظتؿرت ودةو 

زرت افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م أصةةو تـل خشةةقيم أصةةو تـل ر ٌةةيم ؿؾةةً فةةف: وحقةةـام 

صؾقً يف ادًةجد احلةرام وضػةً حةقل افؽعٌةي  ةؾ صةعرت  قةء مةـ ذفةؽ؟ 

قؿةةػ فػظةةًو وأكةةو أظةةرف أكةةف أصةةو تف ا شةةقي  ةةغ ؾةةتؾجؾٍ  ةةوعقاب ثةةؿ صةةحت اد

يدي افرشقل ظؾقف افً م أـثر  و حقـام يؼػ  غ يدي اح يصع و خوصةي يف 

ادًجد احلرامم فذفؽ ؾؿـ اإليامن  وح حؼًو أن ٓ  شك إٓ اح ظز وجؾ وٓ 

ن مطؿةةع إٓ ؾةةقام ظـةةد اح ظةةز وجةةؾم وٓ مر ةةى إٓ اح ظةةز وجةةؾ ؾفةةذا مةةـ اإليةةام

ةة ﴿افةةذي يةةدخؾ يف ؿقفةةف معةةوػ:  ةة *  َواْفَعْكِ ل ُخْنٍ وَن َفِػةة ةة ًَ ـَ * إِن  اإِلك ِذي ةة ٓ  اف  إِ

 .[1-2:العصر]﴾ةَمـُقا

و ةةديف أن  ةةق افدكدكةةي حةةقل )وظؿؾةةقا افصةةوحلوت( ؾوفعؿةةؾ  وفصةةوحلوت 

يتطؾةةةةى افعؾةةةةؿ ـةةةةام ؿؾـةةةةو أوًٓ ثةةةةؿ يتطؾةةةةى صةةةةػتغ أخةةةةريغ مةةةةذـقرمغ يف اةةةةوم 

 ومقاصقا  وحلؼ ومقاصقا  وفصز.افًقرة ادٌورـي 

افتةةقا   ةةوحلؼ  ةةق أن مةةرى أخةةًو فةةؽ يعؿةةؾ ظؿةة ً  ةةوض ً ؾقصةةعى ظؾقةةؽ أن 

مـصحف مراظقًو  وضرهم  ذا فقس مـ اإليامن افذي  ق مةـ صةػوت افـةوجغ مةـ 

وحلؼن وفةةذفؽ ـةةون مةةـ وصةةويو  ةةا نةةانم  ةةؾ مةةـ صةةػوت ادةةممـغ افتةةقا  

ؾفةةةذا افتةةةقا   شملخةةةذك يف اح فقمةةةي ٓيةةةؿ ٓ»افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م أكةةةف ؿةةةول: 

 ةةوحلؼ يؽةةود يؽةةقن مػؼةةقدًا افقةةقم  ةةغ ادًةةؾؿغ إٓ ظٌةةود اح مةةـفؿ ادخؾصةةغم 



 متفرقات حول الكضية اجلزائرية ---------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

703 

 ةةذا افتةةقا   ةةوحلؼ مةةـ اةةوم افعؿةةؾ افصةةوفتم إذا رأيةةً مًةةؾاًم يزةةء صةة مفم 

إذا رأيةةً مًةةؾاًم يزةةء ظٌودمةةفم يزةةء خؾؼةةفم يزةةء معومؾتةةف فؾـةةوس ؾعؾقةةؽ أن 

مقصةةةقف  ومٌةةةوع احلةةةؼ وأن ٓ يعةةةقش مةةةع افٌوضةةةؾم  ةةةذا أمةةةر أخةةةؾ  ةةةف  مـصةةةحف وأن

 او ر افـوس.

وافقء افذي أردت افقصةقل إفقةف يف افتعؾقةؼ ظةذ  ةذه افًةقرة  ةق مةو جةوء 

يف شةةةمال أحةةةد إخقاكـةةةو ظةةةام يصةةةقى ادًةةةؾؿغ مةةةـ اوةةةطفود وافضةةةغط ور ةةةام 

م مةةو يصةةقى افتعةةذيى ور ةةام افؼتةةؾ ـةةام يؼةةع وـةةام صةةور ذايعةةًو صةةويعًو مةةع إشةةػ

إخقاكـةةةةو ادًةةةةؾؿغ يف اعزايةةةةر ثةةةةؿ يف فقٌقةةةةو مةةةةـ احلؽةةةةوم افػجةةةةرة افظؾؿةةةةي مةةةةـ 

حمور تفؿ دون مو تحور قن  ف ادؾحديـم ؾطؾى افًويؾ ادشور إفقف ةكػةًو وصةقي 

أوجففةةةو إػ أوفئةةةؽ اإلخةةةقان ادؼقؿةةةغ يف مؾةةةؽ افةةةٌ د ؾقصةةةقتل ؿٌةةةؾ أن يعؾةةةـ 

افةٌ د حقةـام ـةون يٌؾغـةو أ ةؿ ٓ  افؽػر ؿركةف وظةداءه افشةديد فؾؿًةؾؿغ يف مؾةؽ

يًةةتطقعقن اعفةةر  وفةةدظقة دظةةقة احلةةؼ ؿؾـةةو بةةؿ: ظؾةةقؽؿ أن  ةةوجروا إػ  ةة د 

إشةة مقي متؿؽـةةقن ؾقفةةو مةةـ افؼقةةوم  شةةعوير ديةةـؽؿم أمةةو وؿةةد اصةةتد افضةةغط واصةةتد 

افؽرب ؾؼد ملـدت ابجرة اؿتداًء  ودفوجريـ إوفةغ افةذيـ  ةوجروا مةـ مؽةي 

  ثؿ مـ مؽي إػ ادديـي افـٌقيي ثوكقًو.إػ احلٌشي أوًٓ 

ٓ  جرة  عد افػتت وإكام  ق »ٓ يػفؿـ أحد مـ ؿقفف ظؾقف افص ة وافً م: 

ٓ يػفؿـ أحد أن ابجرة ؿد اكؼطعًم يـٌغةل  شجفود وكقي وإذا اشتـػرمؿ ؾوكػروا

أن معؾؿةةةقا و ةةةذا مةةةـ افعؾةةةؿ افقاجةةةى معؾؿةةةف ـةةةام أذت إفقةةةف ةكػةةةًو أن افعؾةةةؿ ؿٌةةةؾ 

يامنم جيى أن معؾؿقا أن ابجرة  جرمونم  جرة رؾعً و جرة  ؼقً و ل اإل

 مًتؿرة إػ يقم افؼقومي.
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يف  ةذا احلةديٌ إخةر:  ¢ابجرة افتل رؾعً  ةل افتةل ظـو ةو رشةقل اح 

م ٓ  جةرة إػ شٓ  جرة  عد افػتت وإكام  ق جفةود وكقةي وإذا اشةتـػرمؿ ؾةوكػروا»

جرة إػ ادديـي  عد افػةتتم ـوكةً ابجةرة مةـ ادديـي  ذا معـك احلديٌم ٓ  

مؽةةةي إػ ادديـةةةي ؿٌةةةؾ ؾةةةتت مؽةةةي واجٌةةةي ظةةةذ ادًةةةؾؿغ ادؼقؿةةةغ  ـةةةوك حتةةةً 

أؤـةد  شٓ  جرة  عةد افػةتت»ؿول  ذا احلديٌ:  ¢وغط افؽػورم ومع أن افـٌل 

ٓ  جرة إػ ادديـي  عد افػتت مع أكف ؿول  ذا ؾؼد أ ؼةك حؽةاًم ـةون مرمٌطةًو مةع 

إػ ادديـي أ ؼك  ذا احلؽؿ إػ ةخر وؾومةف ظؾقةف افصة ة وافًة م و ةق  ابجرة

أكف ٓ جيقز فؾؿفوجر مـ مؽي إػ ادديـي إذا حٍ أو اظتؿر أن يتخؾػ  ـوك يف 

مؽةةي أـثةةر مةةـ ث ثةةي أيةةوم حموؾظةةي ظةةذ جفةةوده يف  جرمةةف مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةيم 

يؼ ة ظؿرمةف ويٌؼةك ؾ  يـٌغل أن تحـ إػ وضـف إصقؾ وإكةام يؼ ة حجةف و

 يف مؽي ث ثي أيوم ثؿ يعقد أدرجف إػ ادديـيم  ذا ابجرة  ل افتل رؾعً.

أمةةةو ابجةةةرة افثوكقةةةي ؾفةةةل مًةةةتؿرة إػ يةةةقم افؼقومةةةي ـةةةام جةةةوء يف  عةةةض أثةةةور 

و ل مـ افعؼقدة ادتقارثي خؾػًو ظـ شةؾػ أن ابجةرة مووةقي ـوعفةود إػ يةقم 

د يعةةةةةذب ؾقةةةةةف ادممـةةةةةقن ويضةةةةةغط ظؾةةةةةقفؿ افؼقومةةةةةيم ؾةةةةةوبجرة ٓ مـؼطةةةةةع مةةةةةـ  ؾةةةةة

ويؿـعقن مـ إظ ن صعوير ديـفؿ ٓ جيقز بؿ افٌؼوء يف ذفؽ ادؽون  ؾ ظؾقفؿ 

ابجةةةرة و خوصةةةي ادًةةةؾؿغ افةةةذيـ  ةةةدا ؿ اح ظةةةز وجةةةؾ و ةةةؿ يف  ةةة د افؽػةةةر 

ـوٕدون مث ً وافٌؾجقؽ وابقفـديغ وأمثوبؿم  مٓء إذا  دى اح  عضفؿ ؾ  

وء يف  ةة د افؽػةةر وإكةةام ظؾةةقفؿ ابجةةرة إػ  ةة د اإلشةة م دةةوذا؟ جيةةقز بةةؿ افٌؼةة

ؾةقن ٓ يػفؿةقن مةـ اإلشة م إٓ ـفؿن ٕ ؿ إذا  ؼةقا  ـةوك ؾًةقف يظفقتعؾؿقا دي

صقئًو ؿؾق ً جدًا جدًام وإذا ـون  ذا حؽؿ افؽػور افةذيـ أشةؾؿقا يف   د ةؿ  ة د 

ادًةةةةؾؿغ افةةةةذيـ افؽػةةةةر ظؾةةةةقفؿ أن هيةةةةوجروا ؾؿةةةةـ  ةةةةوب أوػ أكةةةةف جيةةةةى ظةةةةذ 
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 ةةوجروا مةةـ  ةة د اإلشةة م وأشةةتغػر اح مةةـ ؿةةقيل  ةةوجروا وافصةةقاب أن أؿةةقل: 

ادًؾؿغ افذيـ شوؾروا مةـ   د ةؿ اإلشة مقي إػ  ة د افؽػةر ظةذ  ةمٓء مةـ 

افقاجةةةةى أـةةةةد أن يعةةةةقدوا أدراجفةةةةؿ إػ  ؾةةةةد ؿ ادًةةةةؾؿن ٕن مةةةةـ أشةةةةؾؿ مةةةةـ 

م ؾؽقةةةةةةػ ٓهيةةةةةةوجروا إػ  ةةةةةة د افؽػةةةةةةور ظؾةةةةةةقفؿ أن هيةةةةةةوجروا إػ  ةةةةةة د اإلشةةةةةة 

 اإلش مم ادًؾؿقن افذيـ شوؾروا مـ   د ؿ إػ   د افؽػر وافض ل.

وفةةةذفؽ مةةةـ آكحراؾةةةوت افؼويؿةةةي افقةةةقم شةةةػر ـثةةةر مةةةـ ادًةةةؾؿغ مةةةـ  ةةة د 

اإلشةةة م إػ  ةةة د افؽػةةةر كؼةةةقل  ةةةذا ـحؽةةةؿ ذظةةةل أمةةةو ؿةةةد يؽةةةقن  ـةةةوك أؾةةةراد 

د افؽػةر ؾفةذا كحةـ ٓ كدكةدن حقفةفن مضطرون فؾًػر مـ افٌؾد اإلش مل إػ  ؾ

ٕن افيةةةورات مٌةةةقت ادحضةةةقراتنوٕن افيةةةورات مؼةةةدر  ؼةةةدر و و ةةةل بةةةو 

أحؽوم خوصيم إكةام افؼوظةدة أكةف ٓ جيةقز فؾؿًةؾؿ أن يةدع  ؾةد اإلشة م إػ  ة د 

افؽػر إٓ فيورة ؿو رةم ؾنذا ـون  ـوك  ؾد أصقى ادًؾؿغ ؾقف مةـ حؽةومفؿ 

ثـونم إمر إول: مو أذت إفقف ةكػًو أن هيوجروا مـ ذفؽ ؾفمٓء ظؾقفؿ أمران ا

افٌؾةةد افةةذيـ يظؾؿةةقن ؾقةةف مةةـ ؿٌةةؾ حؽةةومفؿ إػ  ةة د إشةة مقي أخةةرى وٓ يةةزال 

واحلؿد ح  عض  ذه افٌ د ٓ مزال ؾقفو  ؼقي مـ خر و ل خر  ؽثةر مةـ مؾةؽ 

 فق ـػرًا ظؿؾقًو.ػ ادًؾؿقن ؾقفو  لن يؽػروا  وح ورشقفف وؾ  ؽَ افٌ د افتل يُ 

و ظةةز وجةةؾ يؼةةقل: ـةةأمةةو إذا ؿقةةؾ  ةةل ؿ ٓ يًةةتطقعقن ابجةةرة ؾلكةةو أؿةةقل  ـةةوم ر ّ 

تََطْعُتؿْ ﴿ و اْشةة ُؼقا اح َ َمةة وم  مةةو أمةةرمؽؿ »م واحلةةديٌ افصةةحقت يؼةةقل: [20]التغززابن:﴾َؾةة

م ؾةةةنذا   يًةةةتطع شمةةةـ رء ؾةةةلمقا مـةةةف مةةةو اشةةةتطعتؿم ومةةةو  قةةةتؽؿ ظـةةةف ؾةةةوجتـٌقه

دضةةطفد   يًةةتطع أن هيةةوجر مةةـ  ؾةةده حقـئةةذ كؼةةقل: ظؾقةةؽ ادًةةؾؿ افضةةعقػ ا

أن متذرع  وفصزن ٕن مـ اوم افًقرة افًو ؼي افذـر ومقاصقا  وحلؼ ومقاصةقا 
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ْقا ﴿ وفصةةةزم ؾنمةةةو ابجةةةرة وصةةةؾ  ـةةةو افؽةةة م إػ ؿقفةةةف مٌةةةورك ومعةةةوػ:  َوَمَقاَصةةة

ْزِ   .[1:العصر]﴾ ِوحْلَؼ  َوَمَقاَصْقا  ِوفص 

 افضعػوء مةـ ادةممـغ افةذيـ يضةطفد ؿ احلةوـؿ افػوشةؼ ؿؾـو أكف جيى ظذ

أو افؽوؾر ؾ  يدظف يتؿتع  شعوير ديـفم ؿؾـو  قء مـ افٌقون وافتػصقؾ أكف جيى 

ظؾقةةف أن هيةةوجر مةةـ ذفةةؽ افٌؾةةد إػ  ؾةةد إشةة مل يةةتؿؽـ ؾقةةف مةةـ افؼقةةوم  قاجٌومةةف 

 افديـقي.

طقع أو مةةـ تي ٓ يًةةأمةةو مةةوذا يػعةةؾ مةةـ   يًةةتطع ابجةةرة؟ ؾلكةةو أؿةةقل: إن ـؾؿةة

يؼقل: ٓ أشتطقع أن أؾعؾ ـذا يف ـثر مةـ إحقةون مقوةع يف ؽةر حمؾفةوم ؾفةق 

مةةةةةةث ً ؿةةةةةةد ٓ يًةةةةةةتطقع أن يًةةةةةةوؾر يف افطةةةةةةويرة ؾقؼةةةةةةقل: ٓ أشةةةةةةتطقع أن أشةةةةةةوؾر أي 

 وفطةةةةويرةم فؽــةةةةو كؼةةةةقل: يؿؽةةةةـ أن يًةةةةوؾر  وفًةةةةقورةم ثةةةةؿ ؿةةةةد يؼةةةةقل أيضةةةةًو: إكةةةةف ٓ 

ذا كتـزل معف يف دؾع ـؾ احتامٓت افتل يتؽ  يًتطقع أن يًوؾر  وفًقورةم و ؽ

ظؾقفةةو يف مزيةةر ؿقفةةف: إين ٓ أشةةتطقع أن أ ةةوجر مةةـ  ةةذا افٌؾةةد ادظؾةةقم  ةةق ؾقةةفم 

كؼقل: ةخةر رء ؾة  يًةتطقع أن يرـةى متةقر جيةى أن يرـةى رجؾقةف وأن يؼطةع 

ـئذ ٓ جيقز دـ ـون قادًوؾوت افطقيؾيم أكو أؿقل: ؿد وؿد م أي: ؿد يًتطقع ح

ًو ؿقيةةةًو أن يتعؾةةةؾ  لكةةةف ٓ يًةةةتطقع أن يًةةةوؾر  وفطةةةويرةم  وفًةةةقورةم  وفدا ةةةي و ةةةق صةةةو 

يًةةةتطقع مةةةث ً أن يًةةةوؾر ظةةةذ رجؾقةةةفنل أكةةةف صةةةوب ؿةةةقيم ؾةةةنذا اكًةةةدت ـةةةؾ  ةةةذه 

افقشةةويؾم وـةةؾ  ةةذه افطةةرق أمةةوم ذاك ا ادًةةؾؿ ادضةةطفد حقـئةةذ مةةوذا كؼةةقل فةةف: 

يتةةذـر مةةو جةةوءحقل ذفةةؽ  اصةةز موؾقةةف  ـةةوك ظةة ج إٓ أن يةةلمر كػًةةف  وفصةةز وأن

 مـ افـصقص يف افؽتوب وافًـي.

ـَ ﴿مـ ذفؽ مث ً ؿقفف مٌورك ومعةوػ:   مِة
ٍ
ء ُؽْؿ  َِقْة َقك  اْ َةْقِف َواْعُةقِع  َوَفـٌَْؾُة

ـَ  ِة  َوَكْؼٍص ِم َراِت َوَ ؼ  ـَ  إَْمَقاِل َوإَكُػِس َوافث ؿَة و ِِري وَ تُْفْؿ * افص ة ـَ إَِذا َأصَة ِذي اف ة



 متفرقات حول الكضية اجلزائرية ---------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

777 

و إَِفقِْف َراِجُعقَن ُمِصقٌٌَي  و حِ ِ َوإِك  ِْؿ َوَرنْيٌَي * َؿوُفقا إِك  ـْ َرهب  َؽ َظَؾقِْفْؿ َصَؾَقاٌت ِم
ُأْوَفئِ

 .[214-211]البقرة:﴾ادُْْفتَُدونَ  َوُأْوَفئَِؽ ُ ؿُ 

إذًا ـةةةام يؼةةةول: ةخةةةر افةةةدواء افؽةةةلم إذا اكًةةةدت ضةةةرق ابجةةةرة حؼقؼةةةي وفةةةقس 

إذا اكًةةةدت افطةةةرق أمةةةوم ذاك ادًةةةؾؿ ادضةةةطفد   ةةةوزًاـام صةةةقركو أو  قـةةةو ةكػةةةوً 

ؾؾقس فف إٓ ـام ؿؾـو مـ ؿٌؾ أن يتذرع  وفصز وأن يتذـر أجر افصةو ر ظةذ  ة ء 

ظجةةةةى أمةةةةر »اح ظةةةةز وجةةةةؾ وؿضةةةةويفم ومةةةةـ ذفةةةةؽ ؿقفةةةةف ظؾقةةةةف افصةةةة ة وافًةةةة م: 

ادةةممـ ـؾةةف إن أصةةو تف هاء نيةةد اح وصةةؽر ؾؽةةون خةةرًا فةةفم وإن أصةةو تف ضاء 

وإن أصةو تف ضاء صةز ؾؽةون خةرًا »ضاء يعـل: مةو ييةهم  شن خرًا ففصز ؾؽو

 .شفف ؾلمر ادممـ ـؾف خر وفقس ذفؽ إٓ فؾؿممـ

يقد أ ةؾ افعوؾقةي يةقم افؼقومةي أن »ومـ ذفؽ أيضًو ؿقفف ظؾقف افص ة وافً م: 

 وفؼص م يقد أ ؾ افعوؾقيم افصحي وافعوؾقي  شوً  ودؼوريضر  مؽقن حلقمفؿ ؿُ 

وةةً  ودؼةةوريض دةةوذا؟ فعظةةؿ ثةةقاب اح ظةةز ر  افؼقومةةي أن مؽةةقن حلةةقمفؿ ؿُ يةةقم 

وجؾ فؾصو ريـم إذًا كحـ كـصت  مٓء اإلخقة  لن يعؿؾقا مو يًتطقعقكف فؾػرار 

 ديـفؿم ؾنن ـوكقا صودؿغ أ ؿ   يًتطقعقا أن يػروا  ديـفؿ ؾام ظؾقفؿ ؽةر أن 

 يصزوا فؼضوء رهبؿ.

مؼريٌةةةةةًو يةةةةةليت شةةةةةمال مةةةةةـ  عةةةةةض ادًةةةةةؾؿغ  مـةةةةةذ  ضةةةةةع فقةةةةةويل يف ـةةةةةؾ فقؾةةةةةي

ٓ  افًويؾ:ادضطفديـ يف اعزايرم شمال ـلكف مًطرن ٕن افٌ ء واحدم يؼقل 

شةةؿعً مةةو حةةؾ  ودًةةؾؿغ يف اعزايةةر إػ ةخةةره كؼةةقل: كعةةؿ. ؿةةول أن  ؽ ةةد أكةة

افؼضي إذا فؼقا مًؾاًم مؾتحقًو يف افطريؼ وٓ ةس افؼؿةقص يلخذوكةف ويًةحٌقن 

افثٌقمقي ابقيي أو اعقاز أو مو صةو ف ذفةؽ ثةؿ يلمروكةف  ةلن يعةقد إػ مـف إوراق 

داره وتحؾةةةةؼ حلقتةةةةف ويـةةةةزع ؿؿقصةةةةف إذا أراد أن يلخةةةةذ أوراؿةةةةف وإٓ ؾًةةةةق حؼقكف 
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وتحؾؼقن حلقتف رؽؿ أكػةفم شةمال يتؽةرر يف ـةؾ فقؾةيم مةو رأيؽةؿ يؼقفةقن؟ أؿةقل 

يف معصةةقي  ٓ ضوظةةي دخؾةةقق»بةةؿ: مةةو  ةةق رأيقةةل؟ معةةروف احلؽةةؿ افؼةةظلم 

 .شا وفؼ

 ةةمٓء يظؾؿةةقن ادًةةؾؿغ أـثةةر مةةـ طؾةةؿ افؽةةوؾريـ بةةؿم  ةةمٓء ادًةةؾؿقن 

ادضطفدون افةذيـ هيةوجرون مةـ  عةض  ةذه افةٌ د افتةل ا ةتع ادًةؾؿقن ؾقفةو 

 حؽةةةومفؿ جيةةةدون مةةةـ احلريةةةي افديـقةةةي يف  ةةة د افؽػةةةر مةةةو ٓ جيدوكةةةف يف مؾةةةؽ 

ؾةنن ــةً مًةتطقع افصةز  ش ةوفؼٓ ضوظي دخؾقق يف معصةقي ا»افٌ دم ؾلؿقل: 

ظةةذ ا تعةةودك ظةةـ أوراؿةةؽ ؾعؾقةةؽ أن مصةةز ـةةام أكةةًم مةةو مًةةتطقع افصةةز ؾوصةةز 

حتك  ؿ تحؾؼةقن حلقتةؽ مةش أكةً حتؾؼفةو ومتطةووع معفةؿ  عؿؾةؽ أكةًم أكةً 

ٓ معؿةةؾ معصةةقيم فؽةةـ إذا ظؿؾةةً ادعصةةقي رؽةةؿ أكػةةؽ ؾلكةةً ؽةةر مماخةةذ ؽةةر 

 ةةةذه ادصةةةويى ؾفةةةل  وفـًةةةٌي دةةةةو  مؽؾةةةػم وإذا ـةةةون ادًةةةؾؿقن أصةةةقٌقا  ؿثةةةةؾ

أصةةقى  عةةض ادًةةؾؿغ افؼةةدامك ؿٌةةؾ اإلشةة م ويف أول اإلشةة م  ةةل أؿةةؾ  ةةو 

ؽك  عض ادًؾؿغ يصوب  ف  عض إؾراد مـ ادًؾؿغم يف افعفد ادؽل ص

صةةةعر  ودؾةةةؾ  ¢فود وظةةةذاب مةةةـ ادؼةةةـغ وـةةةلن افـٌةةةل مةةةو يؾؼقكةةةف مةةةـ اوةةةط

*  ا  ﴿ظؾةةةةقفؿ أيةةةةي افًةةةةو ؼي:  ومنةةةةب افقةةةةلس وافضةةةةعػ إػ ؿؾةةةةقهبؿم ؾؼةةةةرأ

ْؿ ٓ ُيْػتَـُةةقَن  قا ةَمـ ةةو َو ُة قا َأْن َيُؼقُفةة ةة ـُ َى افـ ةةوُس َأْن ُيْسَ
ًِة ـْ  *َأَح

ـَ ِمةة ِذي ةة ْد َؾتَـ ةةو اف  َوَفَؼةة

وِذ ِغَ  ـ  اْفؽَة ـَ َصَدُؿقا َوَفقَْعَؾَؿ ِذي ـ  اح ُ اف  ِفْؿ َؾَؾقَْعَؾَؿ
م ؿةول ظؾقةف [1-2]العنكبز:ت:﴾َؿٌْؾِ

ـةةةةون افرجةةةةؾ  ةةةةـ ؿةةةةٌؾؽؿ يلخةةةةذ و ادؼةةةةـقن » م: ؾؼةةةةح يل  ةةةةذه أيةةةةي افًةةةة

ؾقضةةعقن ادـشةةور ظةةذ رأشةةف ويـؼةةوكف فرمةةد ظةةـ ديـةةف ؾةةام يرمةةد ظةةـ ديـةةف حتةةك 

م ؾفةق ظؾقةف افًة م يؼةقل ٕصةحو ف افةذيـ صةؽقا إفقةف مةو شيؼع ظذ إرض ؿتةق ً 

و أصةةةوب يؾؼقكةةف مةةـ افضةةةغط  ةةذا افةةةذي أصةةو ؽؿ رء ٓ يةةةذـر وٓ يؼةةرن مةةةع مةة
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ادًةةؾؿغ إوفةةغ افةةذيـ ـةةوكقا يـؼةةون  ودـوصةةرم وبةةذا إذا وصةةؾ إمةةر إػ 

 ¢كةةقع مةةـ افتعةةذيى ؾةةام ظةةذ ادعةةذ غ إٓ أن يصةةزوا وـؾؽةةؿ يعؾةةؿ أن افـٌةةل 

ـةةون حقةةةـام يؿةةر  ةةةفل يةةوهم يةةةوه وزوجتةةةف يعةةذهبؿ ادؼةةةـقن مةةوذا يؼةةةقل بةةةؿ: 

م  ةةةذا  ةةةق افعةةة ج شيف اعـةةةيأو ادؾتؼةةةك معؽةةةؿ  -مةةةففؽؿ–صةةةزًا ةل يةةةوه ؾةةةنن »

دةةـ ـةةون حؼةةًو ٓ يًةةتطقع أن هيةةوجر مةةـ ذفةةؽ افٌؾةةد افةةذي يضةةطفد احلؽةةوم ؾقةةف 

ادًةةةؾؿغم فةةةقس بةةةؿ إٓ افصةةةزم  ةةةذا ةخةةةر مةةةو ظـةةةدي مةةةـ اعةةةقاب ظةةةذ  ةةةذا 

 افًمال. مػضؾ.

 (  00:  00: 56/ 730) اهلدى والنور /
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 اضتخداً العٍف يف اجلصائس

وةةع يف اعزايةةر ...يف  ةةذه افػةةسة إخةةرة يةةو صةةقخـو! شةةمال ؾةةقام  ةةص افق

مةةر إػ اشةةتخدام صةةقخم خوصةةي  ةةو تحةةدث مةةـ ـةةقارث وؾةةتـم وحقةةٌ صةةور إ

دي  حقةةوة افعؼةةات مةةـ افـةةوس أـثةةر ؿ مةةـ إ ريةةوء وؾةةقفؿ ادتػجةةرات افتةةل ُمةةقْ 

كًةةوء وأضػةةول ومةةـ معؾؿةةقنم وحقةةٌ شةةؿعـو  عةةض افـةةوس افؽٌةةور أ ةةؿ هيةةددون 

ادػتةةةغ ظةةةـ ادشةةةويخ افؽٌةةةور ظةةةـ شةةةؽق ؿ وظةةةدم ظةةةـ شةةةؽقت أ ةةةؾ افعؾةةةؿ و

افةةةتؽؾؿ  وإلكؽةةةور دثةةةؾ  ةةةذه افتكةةةؾوت افغةةةر إشةةة مقي ضٌعةةةًوم وكحةةةـ أخزكةةةو ؿ 

 ةةةةرأي أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿ ورأيؽةةةةؿ يف ادًةةةةلفي فؽةةةةـفؿ ردوا  جفةةةةؾ  ةةةةام مؼقفقكةةةةف  عةةةةدم 

وجةةقد أذضةةي مـتؼةةة فٌقةةون احلةةؼ ؾةةقؿـ خةةذن وبةةذا كحةةـ ضرحـةةو شةةمال هبةةذا 

حتك يؽقن افـوس ظذ  قـي  رأيؽؿ ورأي مـ مـؼؾقن ظةـفؿم إشؾقب افكيت 

 ؾٌقـقا احلؼ يف افؼضقي وـقػ يعرف احلؼ ؾقفو ظـد ـؾ مًؾؿ.

 فعؾ افشقخ يًؿع مو جيري أن أو كؼح فف صقئًو  و.. 

 مو يف داظل.. افشقخ:

إن احلؿد ح كحؿده وكًتعقـف وكًةتغػرهم وكعةقذ  ةوح مةـ ذور أكػًةـو ومةـ 

امفـوم مـ هيده اح ؾة  مضةؾ فةف ومةـ يضةؾؾ ؾة   ةودي فةفم وأصةفد أن شقئوت أظ

 ٓ إفف إٓ اح وحده ٓ ذيؽ ففم وأصفد أن حمؿدًا ظٌده ورشقفف.
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ؾُِؿقنَ ﴿ ًْة ُتْؿ ُم ٓ  َوَأكْة ـ  إِ ُةقُم ِف َوٓ َا
ؼ  ُمَؼومِة قا اح َ حَة ؼُة ـَ ةَمـُةقا ام  ِذي َو اف  ]آل ﴾َيو َأهي 

 .[261عمران:

و ﴿ و َيةةة َؼ ِمـَْفةةة َدٍة َوَخَؾةةة
ٍس َواِحةةة ـْ َكْػةةة

ْؿ ِمةةة ِذي َخَؾَؼُؽةةة ةةة ُؿ اف  ُؽةةة قا َر   ُؼةةة ةةةو افـ ةةةوُس ام  َ َأهي 

وَم  وَءُفقَن  ِةِف َوإَْرحَة ًَة ِذي َم قا اح َ اف ة ؼُة وًء َوام  ًَة
ثِةًرا َوكِ ـَ  ًٓ و ـُْفاَم ِرجَة

ٌ  مِة َزْوَجَفو َو َة

وَن َظَؾقُْؽْؿ َرِؿقًٌو ـَ  .[2ء:]النسا﴾إِن  اح َ 

ِديًدا ﴿ ًٓ َشةة ْق قا َؿةة قا اح َ َوُؿقُفةة ُؼةة ـَ ةَمـُةةقا ام  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  ْؿ  *َيةة ْؿ َأْظاَمَفُؽةة ؾِْت َفُؽةة ُيْصةة

ْقًزا َظظِةقاًم  وَز ؾَة ـْ ُيطِِع اح َ َوَرُشقَفُف َؾَؼْد ؾَة  - 46]األحز ا :﴾َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَ ُؽْؿ َوَم

42]. 

 أمو  عد:

م وذ إمةةةةقر ¢احم وخةةةةر ابةةةةدي  ةةةةدي حمؿةةةةد ؾةةةةنن خةةةةر افؽةةةة م ـةةةة م 

 حمدثو وم وـؾ حمدثي  دظيم وـؾ  دظي و فيم وـؾ و في يف افـور.

أكةةً جةةزاك اح خةةرًا أذت  لكـةةو ــةةو مؽؾؿـةةو يف  ةةذه ادًةةلفي وذـةةرت أ ةةؿ 

يةةردون  جفةةؾ و غةةر ظؾةةؿم إذا ـةةون افؽةة م  ةةرج  ةةـ يظةةـ ؾقةةف افعؾةةؿ ثةةؿ يؼو ةةؾ 

 وفػرض وافردم ؾام ؾويدة افؽة م حقـئةٍذم فؽةـ كحةـ كجقةى  ـ ٓ ظؾؿ ظـد ؿ 

دةةـ ؿةةد يؽةةقن ظـةةةده صةةٌفي  ةةلن  ةةةذا افةةذي يػعؾقكةةف  ةةق أمةةةر جةةويز ذظةةًو وفةةةقس 

إلؿـةوع ذوي إ ةقاء وأ ةؾ اعفةةؾ وإكةام إلؿـةوع افةةذيـ ؿةد يةسددون يف ؿٌةةقل أن 

 إػ أكف ؽر مؼوع. ادسددون ذا افذي يػفؿف  مٓء 

ةةة ذَ قل يف رء مةةةـ افتػصةةةقؾ إػ أن أُ ٓ  ةةةد يل ؿٌةةةؾ افةةةدخ ر وافةةةذـرى مـػةةةع ـ 

ادةةممـغ  ؼةةقل أ ةةؾ افعؾةةؿ مةةو يٌـةةك ظةةذ ؾوشةةد ؾفةةق ؾوشةةدم ؾوفصةة ة افتةةل مٌـةةك 

ظةةةذ ؽةةةر ضفةةةورة مةةةث ً ؾفةةةل فقًةةةً  صةةة ةم دةةةوذا؟ ٕ ةةةو   مؼةةةؿ ظةةةذ أشةةةوس 
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ٓ ص ة دـ ٓ ووقء »: ¢ؿ  ؿثؾ ؿقفف قافؼط افذي كص ظؾقف افشورع احلؽ

 ؿفام صذ ادصع  دون ووقءم ؾام  ـل ظذ ؾوشد ؾفق ؾوشد.ؾ شفف

إمثؾةةي يف افؼةةيعي ... رء ـثةةر وـثةةر جةةدًام ؾةةـحـ ذـركةةو دايةةاًم وأ ةةدًا  ةةلن 

ا روج ظذ احلؽوم وفق ـوكقا مةـ ادؼطةقع  ؽػةر ؿ أن ا ةروج ظؾةقفؿ فةقس 

وجًو ؿوياًم مؼوظًو إض ؿًون ذفؽ ٕن  ذا ا روج إذا وٓ  د يـٌغل أن يؽقن خر

ظذ افؼع ـوفص ة افتل ؿؾـو ةكػًو إ و يـٌغل أن مؽقن ؿويؿي ظذ افطفورة و ل 

ْد ﴿افقوةةقءم وكحةةـ كحةةتٍ يف مثةةؾ  ةةذه ادًةةلفي  ؿثةةؾ ؿقفةةف مٌةةورك ومعةةوػ:  َفَؼةة

ـَيٌ  ًَ وَن َفُؽْؿ يِف َرُشقِل اح ِ ُأْشَقٌة َح  . [12]األح ا :﴾ـَ

ةةة م مةةةـ حَتَ إن افةةةدور افةةةذي يؿةةةر  ةةةف ادًةةةؾؿقن افقةةةق ؿ  عةةةض احلؽةةةوم وظةةةذ ؽ 

اؾةةساض أن ـػةةر ؿ ـػةةر جةةع واوةةت ـؽػةةر ادؼةةـغ اومةةًوم إذا اؾسوةةـو  ةةذه 

افػروقي ؾـؼقل: إن افقوع افةذي يعقشةف ادًةؾؿقن  ةلن يؽقكةقا حمؽقمةقن مةـ 

 ةلن فـةو يف  اة عامظةي افتؽػةر فػظةًو ٓ معـةك مٓء احلؽوم وفـؼؾ: افؽػور  ور

 ذفؽ افتػصقؾ ...

قل: إن احلقةةوة افتةةل تحقو ةةو ادًةةؾؿقن افقةةقم حتةةً حؽةةؿ  ةةمٓء احلؽةةوم ؾـؼةة

وأصحو ف افؽرام  ةام يًةؿك يف  ¢فو رشقل اح قٓ  تؾػ ظـ احلقوة افتل حق

ظرف أ ؾ افعؾؿ  وفعك ادؽلم فؼد ظوش ظؾقف افً م حتً حؽؿ افطقاؽقً 

ظؾقةةف  افؽةةوؾرة ادؼةةـي وافتةةل ـوكةةً مةةل ك ساحةةي أن مًةةتجقى فةةدظقة افرشةةقل

افً م وأن يؼقفقا ـؾؿي احلؼ: ٓ إفف إٓ احم حتك أن ظؿةف أ ةق ضوفةى ويف ةخةر 

 رمؼ مـ حقومف ؿول فف: فقٓ أن معرين هبو ؿقمل ٕؿررت هبو ظقـًو.

أوفئةةؽ افؽػةةور افكةةتحغ يف ـػةةر ؿ ادعوكةةديـ فةةدظقة كٌةةقفؿ ـةةون افرشةةقل 

إٓ أن اظٌةدوا اح  ظؾقف افً م يعةقش حتةً حؽؿفةؿ وكظةومفؿ وٓ يةتؽؾؿ معفةؿ
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وحده ٓ ذيؽ ففم ... افعفد اددين ثؿ متو عةً إحؽةوم افؼةظقي و ةدأ افؼتةول 

 غ ادًؾؿغ و غ ادؼـغ ـام  ةق معةروف يف افًةرة افـٌقيةيم أمةو يف افعفةد 

إول افعفد ادؽل   يؽـ  ـوك خروج ـام يػعؾ افققم ـثر مـ ادًؾؿغ يف 

ا ا ةروج فةقس ظةذ  ةدي افرشةقل ظؾقةف افًة م افةذي ؽر مو  ؾد إش ملم ؾفةذ

قِل اح ِ ﴿أمركةةةو  وٓؿتةةةداء  ةةةف و خوصةةةي يف أيةةةي افًةةةو ؼي:  ْؿ يِف َرُشةةة وَن َفُؽةةة ةةة ـَ ْد  َفَؼةةة

ـَيٌ  ًَ  .[12]األح ا :﴾ُأْشَقٌة َح

أن ـام كًؿع يف اعزاير  ـوك ضويػتون وأكو أ تٌؾفو ؾرصي إذا ــً أكً أو 

ـ اإلجو ةي ظةـ افًةمال افتةويل أؿةقل: أكةو أشةؿع وأؿةرأ أحد احلوضيـ ظذ  قـي مة

 ةةةلن  ـةةةوك ضةةةويػتغ أو أـثةةةر ... افةةةذيـ يعةةةودون احلؽةةةوم  ـوفةةةؽ.. فـعةةةرض مةةةث ً 

 أحد ؿ ؾقؼول: و ؾ  ـو مؽػر؟ كعؿ؟ 

 جقش اإلكؼوذ  ذا  ق ادًؾت يعـل.. ؽر اعٌفي. مداخؾي:

 ؽر اعٌفي. مداخؾي:

 ؟فؽـ أفقس فف ظ ؿي  وعٌفي افشقخ:

 اكػصؾ ظـفو يعـل: متشدد. مداخؾي:

 كعؿ. مداخؾي:

شتقوت مـ وجقد أـثر مـ اوظي مًؾؿي وفؽؾ أؾنذًام أكو أردت أن  افشقخ:

مـفو شٌقؾفو ومـفجفو يف ا ةروج ظةذ احلةوـؿ مُةرى فةق ـؾفةو ظةذ  ةذا احلةوـؿ 

واكتكةةةةت ضويػةةةةي مةةةةـ  ةةةةذه افطقايةةةةػ افتةةةةل ـةةةةون إشةةةة مفو وحمور تفةةةةو فؾحةةةةوـؿ 

فةةةد ؿ ثةةةؿ  ةةةؾ متػةةةؼ  ومةةةون افطويػتةةةون ؾضةةة ً ظةةةام إذا ـوكةةةً  ـةةةوك افؽةةةوؾر مةةةـ ظ
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ضويػةةي أخةةرى فقؼقؿةةقن حؽةةؿ اإلشةة م افةةذي يؼةةومؾقن مةةـ أجؾةةف؟ شةةقؼع ا ةة ف 

  قـفؿ..

افشةةةةو د أن مقجةةةةقد مةةةةع إشةةةةػ افشةةةةديد  ةةةةق أؾغوكًةةةةتون.. يةةةةقم أن ؿومةةةةً 

 احلةةرب يف أؾغوكًةةتون ـوكةةً أيضةةًو يف شةةٌقؾ اإلشةة م وافؼضةةوء ظةةذ افشةةققظقي

ؾةةام ـةةودوا يؼضةةقن ظةةذ افشةةققظقي وحقـفةةو إحةةزاب ـوكةةً ؿويؿةةي ومقجةةقدة ... 

ؾنذا هبؿ يـؼؾى  عضفؿ ظةدوًا فةٌعضم ؾةنذًا: ـةؾ مةـ خةوفػ  ةدي افرشةقل ظؾقةف 

إذًا يف  ¢م و ةةدي افرشةةقل اَ ْنةة افًةة م ؾفةةق شةةقف ٓ يؽةةقن ظوؿٌةةي أمةةره إٓ ُخ 

إلؿومةةةي حؽةةةةؿ إؿومةةةي احلؽةةةؿ اإلشةةةة مل وملشةةةقس إرض اإلشةةة مقي افصةةةةوحلي 

اإلشةةةةة م ظؾقفةةةةةوم إكةةةةةام يؽةةةةةقن  وفةةةةةدظقة أوًٓ دظةةةةةقة افتقحقةةةةةدم ثةةةةةؿ مر قةةةةةي  ةةةةةمٓء 

 ادًؾؿغ ظذ أشوس افؽتوب وافًـي.

كةف ٓ إوحقـام كؼقل كحـ إصةورة إػ  ةذا إصةؾ ابةوم  ؽؾؿتةغ نيتكةمغم 

 د مـ افتصػقي وافس قي  طٌقعي احلول ٓ كعـل هبام أن  ذه اد يغ ادؿؾقـي مـ 

ن مةةةـ يريةةةد أن أمةةةي واحةةةدة وإكةةةام كريةةةد أن كؼةةةقل: إ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ أن يصةةةروا

 َ د فف إؿومي حؽةؿ اح يف إرض ف  يعؿؾ ف،ش م حؼًو وأن يتخذ افقشويؾ افتل ُا

 حؽاًم وأشؾق ًو. ¢ٓ  د أن يؼتدي  رشقل اح 

بةةةةذا كحةةةةةـ كؼةةةةقل: إن مةةةةةو يؼةةةةةع شةةةةقاًء يف اعزايةةةةةر أو يف مكةةةة  ةةةةةذا خةةةةة ف 

من ٕن اإلشةةة م يةةةلمر  وفتصةةةػقي وافس قةةةيم أؿةةةقل افتصةةةػقي وافس قةةةي فًةةةٌى اإلشةةة 

يعرؾف أ ؾ افعؾةؿ.. كحةـ افقةقم يف افؼةرن ا ةومس ظؼة ورثـةو  ةذا اإلشة م ـةام 

جوءكةةةو ضقؾةةةي  ةةةذه افؼةةةرون افطقيؾةةةي   كعةةةرف اإلشةةة م ـةةةام أكزفةةةف اح ظةةةذ ؿؾةةةى 

ؾةةف وثةةامره يف أول حمؿةةد ظؾقةةف افصةة ة وافًةة من فةةذفؽ ؾوإلشةة م افةةذي أمةةك أـ

أمةةةره  ةةةق افةةةذي شةةةقميت أيضةةةًو أـؾةةةف وثةةةامره يف ةخةةةر أمةةةره ـةةةام ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة 
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ؾةنذا أرادت إمةي  شى ا ةر يف أوفةف أم يف ةخةرهرَ دْ أمتل ـودطر ٓ يُة »وافً م: 

ادًؾؿي أن مؽقن حقو و ظذ  ذا ا ةر افةذي أصةور إفقةف افرشةقل ظؾقةف افًة م 

ٓ مةزال ضويػةي مةـ »يٌ أخةر افةذي  ةق مـةف أصةفر: يف  ذا احلديٌم ويف احلةد

أؿةةقل: ٓ  شأمتةةل طةةو ريـ ظةةذ احلةةؼ ٓ ييةة ؿ مةةـ خةةوفػفؿ حتةةك يةةليت أمةةر اح

ادًةةةةؾؿغ ؿةةةةد مٌـةةةةقا  كريةةةةد هبةةةةومغ افؽؾؿتةةةةغ أن كصةةةةٌت واد يةةةةغ ادؿؾقـةةةةي مةةةةـ

ور ةةقا أكػًةةفؿ ظةةذ  ةةذا اإلشةة م ادصةةػكم فؽــةةو كريةةد بةةمٓء  اإلشةة م مصةةػًك 

هيتؿقن حؼًو أوًٓ  س قي كػقشفؿ.. ثؿ  س قي مـ يؾقذ هبؿ ثةؿ ثةؿم ٓ يصةؾ  افذيـ

إمةةةر إػ  ةةةذا احلةةةوـؿ افةةةذي ٓ يؿؽةةةـ معديؾةةةف أو إصةةة حف أو افؼضةةةوء ظؾقةةةف إٓ 

 هبذا افتًؾًؾ افؼظل ادـطؼل.

هبةةذا ... ــةةةو أن كجقةةةى  ةةةلن  ةةةذه افثةةقرات و ةةةذه ا  ؾةةةوت افتةةةل مؼةةةوم حتةةةك 

حـ ؽر مميديـ فف أو ؽر مًتٌؼةيـ  عقاؿةى أمةره حقةـام اعفود إؾغوين ــو ك

وجةةدكو ؿ الًةةي أحةةزاب وأن افةةذي تحؽةةؿ وافةةذي ؿةةومقا وةةده معةةروف  لكةةف 

مةةةـ رجةةةول افصةةةقؾقي مةةةث ًم ؾوفؼصةةةد أن مةةةـ أدفةةةي افؼةةةرةن افؽةةةريؿ أن آخةةةت ف 

وةةعػ حقةةٌ أن اح ظةةز وجةةؾ ذـةةر مةةـ أشةةٌوب افػشةةؾ  ةةق افتـةةوزع وآخةةت ف: 

ـَِغ َوٓ َمُؽقُكةة ﴿ ةة ـَ ادُْْؼِ
ْزٍب  *قا ِمةة ؾ  ِحةة ةة ـُ قًَعو 

وُكقا ِصةة ةة ـَ ُؿةةقا ِديةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةة ـَ اف 
ِمةة

قنَ  َدهْيِْؿ َؾِرُحةةة إذًا: إذا ـةةةون ادًةةةؾؿقن أكػًةةةفؿ صةةةقعًو ٓ  [11 - 12 ]الزززر:م:﴾ ِةةةاَم َفةةة

 يؿؽـ أن يـتكوان ٕن  ذا افتشقع و ذا افتػرق إكام  ق دفقؾ افضعػ.

ادـصةقرة افتةل مريةد أن مؼةقؿ دوفةي اإلشة م  حةؼ أن متؿثةؾ  إذًا: ظذ افطويػي

 ؽؾؿي أظتز و مةـ حؽةؿ افعكة احلةوضم ؿوبةو أحةد افةدظوةم وفؽةـ أمٌوظةف ؽةر 

مةةةةو عقن فةةةةف أٓ و ةةةةل ؿقفةةةةف: أؿقؿةةةةقا دوفةةةةي اإلشةةةة م يف ؿؾةةةةق ؽؿ مؼةةةةؿ فؽةةةةؿ ظةةةةذ 

أروةةةؽؿم ؾةةةـحـ كشةةةو د أن ٓ أؿةةةقل اعامظةةةوت افتةةةل مؼةةةقم هبةةةذه افثةةةقرات  ةةةؾ 
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وس  ةذه اعامظةوت فةـ يطٌؼةقا  ةذه احلؽؿةي ؤطقع أن أؿقل  لن ـثةرًا مةـ راشت

 افتل  ل معـل مو كؼقفف كحـ يف مؾؽ افؾػظتغ افتصػقي وافس قي.

و دخةةؾ ؾقةةةف  ةةو ٓ جيةةةقز أن يـًةةةى إػ فةةـ يؼقمةةةقا  عةةد  تصةةةػقي اإلشةة م  ةةة

قي يف اإلشةة م يف افعؼقةةدة أو يف افعٌةةودة أو يف افًةةؾقكم فةةـ تحؼؼةةقا  ةةذه افتصةةػ

كػقشةةةةفؿ ؾضةةةة ً ظةةةةـ أن تحؼؼةةةةقا افس قةةةةي يف ذوهيةةةةؿم ؾؿةةةةـ أيةةةةـ بةةةةؿ أن تحؼؼةةةةقا 

افتصةةةػقي وافس قةةةي يف اعامظةةةي افتةةةل  ةةةؿ يؼقدو ةةةو ويؽقكةةةقن معفةةةو ظةةةذ  ةةةمٓء 

 احلؽوم.

]اكؼطةوع أؿقل: إذا ظرؾـو  قء مـ افتػصةقؾ مؾةؽ افؽؾؿةي مةو  ـةل ظةذ ؾوشةد 

 اعزاير ويف مكة وؽر ةو  ةق ؾجقا ـو واوت جدًا: أن مو يؼع يف يف افصقت [

 شو ؼ ٕواكف أوًٓم ونيوفػ ٕحؽوم افؼيعي ؽويي وأشؾق ًو ثوكقًو.

 افًمال:فؽـ ٓ  د مـ رء مـ افتػصقؾ ؾقام جوء يف 

كحةةةةةـ كعؾةةةةةؿ أن افشةةةةةورع احلؽةةةةةقؿ  ةةةةةام ؾقةةةةةف مةةةةةـ ظدافةةةةةٍي وحؽؿةةةةةٍي  ةةةةةك افغةةةةةزاة 

افـًةةوء وظةةـ  ادًةةؾؿغ إوفةةغ أن يتعروةةقا يف ؽةةزو ؿ فؾـًةةوء ؾـفةةك ظةةـ ؿتةةؾ

 ةةةؾ و ةةةك ظةةةـ ؿتةةةؾ افر ٌةةةون ادـطةةةقيـ ظةةةذ أكػًةةةفؿ  مؿتةةةؾ افصةةةٌقون وإضػةةةول

فعٌةةودة رهبةةؿ زظؿةةقا و ةةؿ ظةةذ ذك وظةةذ وةة ل..  ةةك افشةةورع احلؽةةقؿ ؿةةقاد 

ادًةةؾؿغ أن يتعروةةقا بةةمٓء فتطٌقةةؼ أصةةؾ مةةـ أصةةقل اإلشةة م أٓ و ةةق ؿقفةةف 

ك َأْم َ ْ ُيـٌَ ةْل  ِة ﴿مٌورك ومعوػ يف افؼةرةن:  ُحِػ ُمقشَة َراِ قَؿ اف ةِذي  *اَم يِف صُة َوإِ ْة

ٓ  َمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  *َوَّف   ٓ  َمو َشَعك *َأ وِن إِ ًَ  - 10 ]النجم:﴾َوَأْن َفقَْس فِِ،ك

ؾفةةمٓء إضػةةول و ةةذه افـًةةقة وافرجةةول افةةذي فقًةةقا ٓ مةةع  ةةمٓء وٓ مةةع  [11

رأى  ¢جةوء يف  عةض إحوديةٌ أن افـٌةل  مٓء ؾؼتؾفؿ ٓ جيقز إش مقًوم ؿد 

مةو »كوشًو  تؿعغ ظذ رءم ؾًلل ؿوفقا:  ذه امرأة ؿتقؾي.. ؿةول ظؾقةف افًة م: 
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و ـو كلخذ حؽؿغ متؼو ؾغم أحدمهو شٌؼً اإلصورة إفقف أٓ  شـوكً  ذه فتؼومؾ

 و ق: أكف ٓ جيقز ؿتؾ افـًوءن ٕ و ٓ مؼومؾم فؽـ احلؽؿ أخر أكـو إذا وجةدكو

 عةةةةض افـًةةةةقة يؼةةةةومؾـ ادًةةةةؾؿغ ... ادحةةةةور غ أو ا ةةةةورجغ ؾحقـئةةةةٍذ جيةةةةقز 

 فؾؿًؾؿغ أن يؼتؾقا  ذه ادرأة افتل صورـً افرجول  تعوضل افؼتول.

ؾنذا ـون افًمال إذًا  لن  مٓء حقـام يػخخقن ـام يؼقفقن  عةض افًةقورات 

ؽةوم افؼةع وفقي إض ؿةًو يف أحمويػجرو و ؾتصقى  شظويو و مـ فةقس ظؾقةف مًة

ن  ةةذه جزيقةةي مةةـ إوٓ يؽةةقن  ةةذا مةةـ اإلشةة م يف رء إض ؿةةًوم فؽـةةل أؿةةقل: 

ضةع شةـغ وٓ يةزداد إمةر إٓ ـؾقي أخطر و  ق  ذا ا روج افةذي مهة ظؾقةف  

ن بذا كحـ كؼةقل: إن إظةامل  ةو قامقؿ وا واةي ٓ مؽةقن حًةـي إٓ إذا شقءاً 

ف اإلشةةة م ؾًةةةقف ٓ يثؿةةةر إٓ ـوكةةةً ؿويؿةةةي ظةةةذ اإلشةةة م ؾةةةام  ـةةةل ظةةةذ خةةة 

 ا راب وافدمور.

  ًؿ اح افرنيـ افرحقؿ. مداخؾي:

ـؿ مةع افشةقخ ظةع  وحلةوج ؤؾ ؾقةف فؼةوج  شمال ثون:  وفـًٌي فؾؼيط افذي شُة 

ؾنكةةف ٓ يعؾةةؿ فةةف رء يف  ادقجةةقد دةةو ظؾؿتؿةةقه مةةـ افعفةةد افةةذي أخةةذه افشةةقخ 

أفًةةةـي افؽثةةةر مةةةـ أفًةةةـي  ظةةةع  وحلةةةوج مةةةـؽؿ يف ظةةةدم اإلخةةةراج وؿةةةد مةةةردد ظةةةذ

اعزايريغ افتًوؤل ظام يف  ذا افؼةيط وضورة إخراجةف فؾـةوس وإمةي حتةك 

مي وصعى أيعرف احلؼ افذي ؾقفم وخوصي أن إمر متعؾؼ  حؼ و وضؾ ومصر 

 لـؿؾةةفم وفؼةةد ـؾؿـةةو افشةةقخ أ ةةق فةةقذ ظةةـ إخةةراج افؼةةيط ؾعؾةةؼ إمةةر  ؽةةؿ أي 

قخ أ ةةةق موفةةةؽ حمؿةةةد إ ةةةرا قؿ صةةةؼرةم أمةةةو  شةةةقخـو حمؿةةةد كةةةوس إفٌةةةوين و وفشةةة

افؼٌةةقل وافروةةو وؿةةول ظةةذ افعفةةد  أ ةةق موفةةؽ ؾؼةةد أخزكةةوه  ةةذفؽ ؾل ةةدى افشةةقخ
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ادذـقر أكف  وضؾ وؾقةف ـةتؿ فؾحةؼم و ؼةك ؿةقفؽؿ ؾفةؾ أكةً مقاؾةؼ ظةذ إخةراج 

 افؼيط فؾـوس؟

أكةةةةو ؿةةةةد أواؾةةةةؼ وؿةةةةد ٓ أواؾةةةةؼن ٕين فًةةةةً مًتحيةةةةًا مةةةةو ؾقةةةةف مةةةةـ  افشةةةةقخ:

 ق مقجقد ظـدك؟ادًويؾ..  

ضٌعةةًو  تةةذـر يقمفةةو رؾةةض افرجةةؾ افتًةةجقؾ.. وجؾًةةـو أـثةةر مةةـ ر ةةع  مداخؾةةي:

شوظي يف إحلوح  قـل و قـف أمومؽؿم أخرًا ضٌعًو أكً ؿؾةً فةف: دةوذا   مًةجؾ؟ 

ؿول: ٓ أحى افشفرة وـذا.. أيضًو ...  وفـفويي صقخـو! افشقخ أ ةق موفةؽ ؿةول: ٓ 

 ؾ افؽ م... رج افؼيط إٓ  نذكؽ  ذا مًج

 كعؿ. افشقخ:

أ ق فقذ: كعؿم ؾًلفتؽؿ مرة أكو ؿؾً كجؾس كحـ وافشةقخ أ ةق موفةؽ وإيةوـؿ 

 حتك كتٌوحٌ يف  ذا ادقوقع.

  ؾ يذـر أ ق موفؽ  ذا افؽ م؟ افشقخ:

 ... افؼيط ... مداخؾي:

ًٓ ﴿ظذ ـؾ حول  افشقخ: ُئق ًْ وَن َم ـَ  .[14]اإلسراء:﴾إِن  اْفَعْفَد 

ثةةةةر مةةةةـ افشةةةةعى  ةةةةمٓء ا ةةةةورجقن يعـةةةةل: متٌعةةةةغ فعةةةةع صةةةةقخ ـ مداخؾةةةةي:

  وحلوج وجيعؾقكف ـلكف ادتٌع وؿقفف  ق افـوؾذ.

  ؾ  س فق   يؽـ مثؾ  ذا افعفد ــو كؼقل ؿقًٓ  قجقب اإلخراج.. افشقخ:

مةع أن إمةر يةو صةقخ متعؾةةؼ  وٕمةيم وافشةقخ أ ةق موفةؽ شةلفـوه ؾؼةةول  مداخؾةي:

 ؾحؼم ؾنذا ـون .. ذا إخ صودق وؿول ؾقف ـتؿ ف
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 كحـ شلفـوك ةكػًو  ؾ يتذـر أن أ ق موفؽ  ذه افؽؾؿي افتل ؿوبو... افشقخ:

  ق حي اعؾًي أ ق موفؽ؟ مداخؾي:

 ـ مو شؿعً افؼيط أكو وٓ أظرف..ئ... أمذـر ف مداخؾي:

 ظذ ـؾ حول يـٌغل أن كتدارس ادقوقع إن صوء اح .. افشقخ:

 ٓ مـًقا يو صقخ. مداخؾي:

 ؾفوت مو ظـدك. قخ:افش

 يو صقخ مث ً ... إخ ايل ... ظؾقفو... مداخؾي:

 مو صوء اح. افشقخ:

صقخـو  عد إذكؽ ـام ؿد شئؾً مـ ؿٌؾ ومو زفً مًلل ظـ خقارج  مداخؾي:

يًؿقن  خقارج افًقػ أو مو يدظقن بذه افؽؾؿي.. ؿد جؾً وصؾً يف أكوس 

اشةتؼرايل  ةذا يعـةل: ادةـفٍ ـتٌقا يف مـفٍ ا ةقارج مـفجةًو ؾقجةدت مةـ  عةد 

أكف ظذ مـةقال خةقارج أ ةؾ افؼةرون إوػ ـةام  ةدا يل ورددت ـ مةًو فعةع أن 

 أؿتك ظذ افػويدة مـف إن صوء احم ـؤيت:

خقارج افعك يـؼؾةقن ظةـ افًةؾػ أؿةقآً مٌتةقرة مؼطقظةي فةقس بةو معـةك ذا 

ٕول مةةـ ـ مةةف قحةةدة ادقوةةقظقي ؾةةنن أخةةذ افـوؿةةؾ مةةـفؿ ظةةـ أحةةد ؿ أخةةذ ااف

 دون افتويل أو افتويل دون إول.

افتؼةةةةةةقل ظؾةةةةةةقفؿ  ةةةةةةام   يؼقفةةةةةةقا وحتؿةةةةةةقؾفؿ معةةةةةةوين فؽ مفةةةةةةؿ   يعـق ةةةةةةةوم 

ومؼصةةةقد ؿ مةةةو   يؼصةةةدوه يف أؿةةةقابؿ.. أمقةةةـفؿ يـؼةةةؾ معتؿةةةدًا أؿةةةقال افًةةةؾػ 

ْؿتفو وظةةةدم اإليضةةةوح يف  اظتضةةةودًا هبةةةو فةةةقس اظةةةتامدًا ظؾقفةةةوم  حقةةةٌ اإلاةةةول َشةةة
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و ةذه افطريؼةي افقحقةدة ادعتضةدة ظـةد ؿ يف مةـفجفؿ وإظ كةف  ضقو و واوةتم

 وإصفوره.

ادقوقع افذي أحًٌٌ أن أطفره أمومؽ أن ا روج ظـ مةـفٍ افًةؾػ ـةون 

 ةةةام ـتٌتةةةف  ـةةةو: أن مةةةـ مةةةوت مؼةةةرًا  وفتقحقةةةد و  يعؿةةةؾ  ؿؼتضةةةوه وأول مؼتهةةة 

 افتقحقد  ق افصقاب م صؼ   يـػعف  ذا اإلؿرار..

 مـ؟  ذا ـ م افشقخ:

 ـ م خقارج افعك.. مداخؾي:

افـؼطةةي افثوكقةةي: أن أصةةؾ اإليةةامن ا تةةداًء  ةةق اإلؿةةرار وافتصةةديؼ ؾؿةةـ   يةةلت 

َض  ةةذا إصةةؾ افةةذي زظؿةةف صةةوحٌف أن مةةـ صةةو ف افؽةةوؾر  ػعؾتةةف أو   ؿؼتضةةوه ُأْكِؼةة

قةةةوًّ مفةةةام ـةةةون متةةةلوًٓ وفةةةق ـةةةون ملوفةةةف ؽةةةر شةةةويغ ؾنكةةةف   ػعؾةةةف أو  ؼقفةةةف وإن ـةةةون ِمؾ 

 تف يؽػر هبذا افؼقل أو افػعؾ.. ؿشوهب

كصقصةةةًو أو مةةةـ ـتةةةوب اح مٌتةةةقرة ٓ يػفةةةؿ بةةةو مـفجةةةًو  ¢افـؼةةةؾ ظةةةـ افـٌةةةل 

 يتخذه أو ا ذه صوحٌف دفق ً يػفؿ افؼورئ أو افًومع فف أكف صوحى حجي..

افؼضقي ـذفؽ يف مًلفي افعذر  وعفؾ أن مـ ـون معذورًا  وعفؾ  ق افذي 

 ظؼؾقي أو كؼؾقي أكو شلورد واحدة و ذا ..   مصؾف احلجي شقاًء ـوكً

 ( 00: 01: 03/ 830) اهلدى والنور /
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

 . ... يف مقوقع آكتػوويم أو  ام يًؿك:  وٓكتػووي أن يف ؾؾًطغ مداخؾي:

ٓ أرى  أكةةو خةة ف اةةو ر افـةةوس افةةذيـ يتحؿًةةقن ف كتػووةةي.. أكةةو افشةةقخ:

عد تَ ًْ أن  ذه آكتػووي شتليت إٓ  وفدمورن ٕ و حتريؽي شقود وحتريؽي   يُ 

بو إض ؿًوم  ذه احلرـي أصٌف مو مؽقن ظـدي  وفثقرة افًقريي إخرة  ذه وةد 

حوؾظ إشدن ٕ ةؿ ؿةومقا هبةو دون أن  ططةقا بةوم ومةوذا مػعةؾ آكتػووةي مةع 

حم وٓ متحةةةةرك دوفةةةةي مةةةةـ افةةةةدول افعر قةةةةي  ةةةةمٓء افقفةةةةقد ادًةةةةؾحغ  ؽةةةةؾ شةةةة 

أن إلمداد و  ـقع مـ افً حم ؾلكو ٓ أظتؼد أن  ذا ظؿؾ جيقز ذظًو ؾض ً ظـ 

أظتؼةةةةد  لكةةةةف شةةةةقػقد واؿعةةةةًوم ؾةةةةام يؼتةةةةؾ افقفةةةةقدي إٓ ويؼتةةةةؾ مؼو ؾةةةةف ظؼةةةةات مةةةةـ 

ادًةةةؾؿغم وادػةةةروض ظةةةذ اعامظةةةي ادًةةةؾؿي أن مةةةدخر ؿق ةةةو فؾًةةةوظي افتةةةل 

 ـفؿ أ ؿ يًتػقدون مـ حرـتفؿ.طحرـقا ويغؾى ظذ جيى ظؾقفؿ أن يت

ومةةةـ  ـةةةو يؼةةةول يف إمثةةةول افعومقةةةي: ظةةةغ ٓ مؼةةةووم نيةةةرزم  ةةةؾ  ةةةذا افؽةةة م 

ظـةةدـؿ؟ ادخةةرز: اإل ةةرة مةةث ً: ؽؾقظةةي افتةةل يطعةةـ هبةةوم ؾفةةل مةةـ صةةحؿ ودم إػ 

ةخره مو مؼووم ادخةرزم  ةذا مثةول يـطٌةؼ اومةًو ظةذ إخقاكـةو افػؾًةطقـقغ افةذيـ 

 ؼو ؾقن افرصوص  لكقاظف وأصؽوفف  وحلجورة. ي

  لجًومفؿ.  مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

  لجًومفؿ.  مداخؾي:
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 ةةةةذا مػفةةةةقمن ٕ ةةةةؿ حقةةةةـام يؼةةةةو ؾق ؿ  وحلجةةةةورة ؾةةةة  يرمةةةةق ؿ إٓ  افشةةةةقخ:

  ليدهيؿ وأجًومفؿ.

ن اعفةود يف أؾغوكًةتون ؾةرض إافشو د: ... صديدم أكو ــةً أؿةقل وٓ أزال: 

ن يقجةد  ـةوك مًةوظدات ؾرديةي صةعٌقي مةـ افشةعقب اإلشة مقي ظغم ومع أكف ـو

ـؾفةةوم ور ةةام  عةةض ادًةةوظدات ؽةةر افكةةتحي مةةـ  عةةض افةةدول افعر قةةيم فؽةةـ 

ـةةةةون ادػةةةةروض أن إمةةةةي اإلشةةةة مقي متحةةةةرك مةةةةـ أؿصةةةةو و إػ أؿصةةةةو و إلمةةةةداد 

دد حتةةك يًةةتطقعقا أن يـتكةةوا ظةةذ  ةةذا افةةد   دد وُظةة ب افشةةعى إؾغةةوين  ؽةةؾ َظةة

 ـام يؼقفقن. افرود

ومع أن افؼضقي وصؾً مؼريًٌو إػ  ويتفو ؾوفظقا ر ٓ مٌؼ  خرم يؽػةل يف 

ذفةةةةؽ أن افةةةةدول افعر قةةةةي ـ مةةةةًو ٓ اةةةةد ككةةةةًا بةةةةذا افشةةةةعىم وٓ يتخةةةةذون أي 

مقؿػ يعودي امػوق افدوفتغ ـةام يؼقفةقن افعظقؿتةغ دةوذا؟ إليؼةوع افصةؾت  ةغ 

وفتغ  ةةومغ؟ وإمةةر واوةةت جةةدًا مةةع افةةروس و ةةغ إؾغةةونم مةةو  ةةل ظ ؿةةي افةةد

ذفؽ افدول افعر قي ٓ حتةرك شةوــًو وٓ مـكة افشةعى إؾغةوين وفةق  ؽؾؿةي إػ 

ةخرهم ؾام  وفؽ مع افػرق افشديد  ةغ إؾغةون مةـ حقةٌ أكةف ـةون يةلمقفؿ مةدد ٓ 

  لس  ف و غ ؾؾًطغ ادحوضي  حراس مـ كػس ادًؾؿغم كعؿ. 

 حراس نيؾصغ.  مداخؾي:

اح أـةةةز! ـقةةةػ يرجةةةك يعـةةةل: بةةةذه آكتػووةةةي ؾويةةةدة ؾضةةة ً ظةةةـ أن  شةةةقخ:اف

ـ ؾعةةة ً كؾؼةةةل  ح مةةةر مًةةةتحقؾم وفةةةذفؽ ؾةةـة قةةةػ يرجةةةك بةةةو ككةةة ظةةةذ افقفةةةقد ٕا كؼةةةقل:ـ 

ـ  ـ افشعى وإكةام مة ً كو عي م  لكػًـو يف افتفؾؽي  ًٌى  ذه احلرـيم وأكو أظتؼد أ و فقً

 .  اح ادًتعونحتريؽوت  ذا رأي يف ادقوقعم واح أظؾؿم و

 ( 00:  31: 49/   172) اهلدى والنور / 
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

ضٌعةةًو كًةةلفؽ ظةةذ آكتػووةةي افػؾًةةطقـقي يعـةةل: بةةو أن أـثةةر مةةـ  مداخؾةةي:

شـي وكصػ وكحـ كرمل افقفقد  وحلجورةم ور ام مصؾ احلجورة إػ رؤوشةفؿ 

حلجورة أو اشتؿرار آكتػووي أو ٓ مصؾم ؾام رأيؽؿ يعـل: يف ضب افقفقد  و

 هبذا افشؽؾ؟ وجزاـؿ اح خرًا.

اعةةقاب: كحةةـ رأيـةةو يف ادًةةلفي مـةةذ  ةةدأت آكتػووةةيم و ةةدأت اعرايةةد مةةـ 

ـةةةةؾ كوحقةةةةي وصةةةةقتم اجةةةةد هبةةةةو و ةةةةل مًةةةةتحؼ افتؿجقةةةةد مةةةةـ حقةةةةٌ افشةةةةجوظي 

 وافٌطقفيم وفؽـ إمر ـام ؿقؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 د ا  ا ما هكذا ياا داسع تاور 

ؾةةةةـحـ إذا كظركةةةةو إػ أوًٓ: افـصةةةةقص افؼةةةةظقيم وثوكقةةةةًو: إػ افًةةةةرة افـٌقيةةةةي  

 فقجدكو أن إمر ـون تحتوج إػ اشتعداد مـ كقظغ اثـغ:

 أحدمهو: آشتعداد افـػزم وإن صئً ؿؾً افس قي.

فٌٌ يف مؽيم و ةق  ¢وأخر:  ق آشتعداد ادوديم ؾؽؾـو يعؾؿ أن افـٌل 

وأصةحو ف افعةذاب افشةديد مةـ  غةل ـػةور ؿةريش ظؾقةف وظةذ أصةحو ف  يعوين  ةق

ؿي اح مٌورك ومعةوػ أن أذن دةـ صةوء مةـفؿ أن هيةوجروام وفةق ؽْ حتك ـون مـ حِ 

أن هيةةةةةوجر مةةةةةـ مؽةةةةةي إػ  ¢إػ احلٌشةةةةةيم ثةةةةةؿ أذن اح مٌةةةةةورك ومعةةةةةوػ فـٌةةةةةقفؿ 
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يزافةةةقن  م ومٌعةةةف مةةةـ اشةةةتطوع أن يتٌعةةةف و ؼةةةل  ـةةةوك وةةةعػوء ادةةةممـغ ٓادديـةةةي

 افتوريخ معروف فدى اعؿقع. ميؾعؼقن أصد افعذاب

وافشو د: أن إمر يف ـؾ مؽون أن:  و يصةوب  ةف ادًةؾؿقن يطةوفٌقن  ةف 

أو ؾقف  عدم اشتعجول إمقرم ويطةوفٌقن  وإلظةداد دجو ةدة افؽػةور وإخةراجفؿ 

مـفةةو  مةةـ  ةة د اإلشةة م إػ  ةة د افطغقةةون وافؽػةةر يف شةةوير افةةٌ د افتةةل  ةةوجروا

تََطْعُتْؿ  ﴿إػ  ةة د اإلشةة مم وفةةذفؽ ؿةةول معةةوػ يف افؼةةرةن:  و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

ؿْ  ـُ ٌُقَن  ِِف َظُدو  اح ِ َوَظُدو  ـْ ِرَ وِط اْ َقِْؾ ُمْرِ  ٍة َوِم ـْ ُؿق   .[06]األنفال:﴾ِم

م ؾ صؽ يف اظتؼودي أن مثؾ  ذه آكتػووةي ـةام  ةق يف إمةر افًةو ؼ اومةوً 

فؽةةـ أن  صةةقرة أووةةت:   يؽةةـ  ـةةوك أي اشةةتعداد دجو ةةدة  ةةمٓء افؽػةةور 

افةةةذيـ احتؾةةةقا افةةةٌ دم ٓ مةةةـ افـوحقةةةي افـػًةةةقي افس قيةةةيم وٓ مةةةـ افـوحقةةةي ادوديةةةي 

 آشتعداديي افً حقي.

 ظـةةةةف صةةةةقرة شةةةةمافؽ  ةةةةلن مؼو ؾةةةةي ز  َعةةةة وإمةةةةر افثةةةةوين واوةةةةت جةةةةدًا: و ةةةةذا يُ 

اظةةف  ةةوفرمل  وحلجةةورةم ؾفةةذا ـةةام يؼةةقل ادثةةؾ افرصةةوص ادختؾةةػ أصةةؽوفف وأكق

 افعومل يف شقريو ور ام يف   د أخرى: إ رة ٓ مؼو ؾ نيرز.

فةةةذفؽ أرى أكةةةف ٓ كتقجةةةي مةةةـ  ةةةذه آكتػووةةةي وافقاؿةةةع مةةةع إشةةةػ افشةةةةديد 

يشةةةفدن ٕ ةةةؿ حةةةوسيـ ظؾةةةقفؿ شةةةـتغ ـةةةومؾتغم و ةةةؿ ظةةةذ افتعٌةةةر افعًةةةؽري 

 قةةي واحلؽقمةةوت ادًةةتعدة اشةةتعدادًا ٓ م و خوصةةي أن افةةدول افعرمؽوكةةؽ راوح

 ةةةةلس  ةةةةف مةةةةـ افـوحقةةةةي ادوديةةةةيم ومةةةةـ افـوحقةةةةي افًةةةة حقيم أمةةةةو آشةةةةتعداد إول 

وإ ةؿم ؾفةةذا ٓ رء مـةةف إض ؿةةًوم مةع ذفةةؽ ؾةة  يؿةةدون إخقاكـةو  ـةةوك  ـةةقع مةةـ 

افً ح  إض ؿًوم وفذفؽ أكو إن   يؿد اح مٌورك معوػ  مٓء ادًؾؿغ يف  ذه 

د  ؿعجزة خورؿي فؾعودة يتغؾٌقن هبو ظذ أظدايفؿم ؾام  ؿ ؾقف مـ افضةعػ افٌ 
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ادعـةةةقي وادةةةودي ٓ يةةةم ؾفؿ فؾـكةةةن ٕن اح ظةةةز وجةةةؾ ؿةةةد دمةةةغ افـكةةة  ؿثةةةؾ 

ؿْ ﴿ؿقفف:  ـُ وا اح َ َيـُكْ  .[4]محم::﴾إِْن َمـُكُ

 اشتؽامًٓ فؾًمال يعـل؟ مداخؾي:

 خر إن صوء اح. افشقخ:

يعـل:  وفـًةٌي ف كتػووةي ؿومةً كتقجةي خطةقط معقـةي معروؾةيم ضٌعًو  افًمال:

كحـ صعركو هبوم وإن مقجفً أن  تقجقف أو  تخطقط مـ ؿٌةؾ ثة ث ااو ةوت 

و ل حرـي ادؼوومي اإلشة مقي افتةل متؿثةؾ  حةامس أو اإلخةقان ادًةؾؿغم أو 

ؿةـظامت اعفود اإلش ملم أو افةذي  ةل ضٌعةًو افؼقةودة ادقحةدة افتو عةي ضٌعةًو فؾ

 م كعؿ.مٌعـو

كحـ ٓ كًتطقع أن كقؿػفو أنن ٕن إذا وؿػـو و شتزيد افضغقط ؾٌوفـًٌي فـو 

آؿتصةةوديي ظؾقـةةو يعـةةل: إن ـةةون أن ؽةةر مًةةتؿرة يعـةةل: آؿتصةةود ضٌعةةًو ا ةةور 

 ـؾقًوم خصقصًو  عد كزول افديـور.

 خصقصًو موذا  عد موذا؟ افشقخ:

 ن ٕكف معقد افـوس  وفديـور. عد كزول افديـور إردين مداخؾي:

وجةةو قا ضٌعةةًو بةةؿ خةةط  ةةذفؽ يعـةةل:  ةةق إذٓفـةةوم و ةةؿ كػةةس يريةةدون وؿةةػ 

رودة أو ور ؼةةتفؿ يعـةةل: اعـةةدي يؼو ةةؾ احلجةةر  ٌةةأآكتػووةةي  ةةلي صةةؽؾ يعـةةل: 

 رصوصةةي ؾفةةق يتعةةى كػًةةقًو أكةةف  ةةق ؾؼةةط  فةةز أكةةف يؼةةقد أو يؼو ةةؾ جةةقشم ؾقؼو ةةؾ 

ًةقي فؾقفةقد معٌوكةي حوفقةًو جةدًام فؽةـ مةش ظةورف حجر ؾر ام مؽقن ادعـقيةي افـػ

  وفـًٌي فػضقؾتؽ  قؿتفو أو؟
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واح  وفـًةةٌي إليؼوؾفةةو وإمةةر ـةةام مؼقفةةقن أكةةًم ؾفـةةو ٓ أشةةتطقع أن  افشةةقخ:

أظطةةةةةةل جقا ةةةةةةًوم وإكةةةةةةام أؿةةةةةةقل اعةةةةةةقاب افتؼؾقةةةةةةدي: أ ةةةةةةؾ مؽةةةةةةي أدرى  شةةةةةةعوهبوم 

يةةةةٌ واإلظةةةةداد وصةةةةوحى افةةةةدار أدرى  ةةةةام ؾقفةةةةوم فؽةةةةـ إصةةةةؾ: ـةةةةون يـٌغةةةةل افس

 افروحل وافٌدين يف ةن واحد؟

 (  00:  00: 41/ 233) اهلدى والنور /
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 اجلّاد يف فمططني 

مةو  افًةمال: وفـًٌي فًمال آؽتقوٓت أحةد اإلخةقة أرشةؾ ... هبةذا  افًمال:

حؽؿ كزول ظؿؾقي ظذ ؾؾًةطغ  ؼصةد اعفةود يف شةٌقؾ اح وؽةر ذفةؽم وزظةؿ 

ؾؿي يف  ةذا افقؿةً احلةوضم ؾةام ؿةقفؽؿ يف ومًة مًةؾؿأكف ؾرض ظغ ظةذ ـةؾ 

  ذا؟

ن اعفةةود يف ؾؾًةةطغ  ةةق  ةة  صةةؽ جفةةود ظقـةةلم فؽةةـ إكحةةـ كؼةةقل:  افشةةقخ:

جيى ا وذ افعدةم وأن ا وذ افعدة مًةدود افطريةؼ أمةوم مةـ ـةون يًةتطقع أن 

يتخةةذ افعةةدةم ؾفةةق أن مةةو دام   متخةةذ افعةةدة افتةةل أمةةر اح هبةةو ؾفةةق ٓ يؼةةول: إكةةف 

ن ٕكةةف حقـةةذاك ـةةؾ ؾةةرد يرـةةى رأشةةف ويةةذ ى جيو ةةد ويػعةةؾ افػعةةؾم ثةةؿ واجةةى

ؾفو  ؿثةةؾ  ةةذا ص  حَ ةيةةليت  عةةد ذفةةؽ ذور أـةةز مةةـ ادصةةؾحي افتةةل  ةةق يريةةد أن ُيةة 

ٌُةقَن  ِةِف ﴿اعفود افذي ذـرمف ظـف  ـْ ِرَ ةوِط اْ َْقةِؾ مُْرِ  ةٍ َوِمة ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتَطَْعتُْؿ ِم َوأَِظد 

ـُؿْ َظةةةةةُدو  اح ِ  ةةةةةذا كحةةةةةـ دايةةةةةاًم كدكةةةةةدن حقفةةةةةفم و ةةةةةق يتطؾةةةةةى  [06]األنفزززززال:﴾ َوَظةةةةةُدو 

آشةةةتعداد اإليةةةامين وافـػزةةةم ثةةةؿ يةةةليت آشةةةتعداد ادةةةوديم وأيةةةـ ادًةةةؾؿغ 

 و ذا آشتعداد؟ إكام  ل ظقاضػ جوحمي ٓ كظوم بو وٓ ؿققد وٓ ذوط.

 ( 00:  50:  03/ 288) اهلدى والنور/
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 قتن اليّودي 

افقةةةقم أ ؾـةةةةو يف ؾؾًةةةطغ يف حوفةةةي ساع مًةةةةتؿر مةةةع افقفةةةقدم  ةةةةؾ  ؾةةةي:مداخ

 جيقز ذظًو إذا أمًؽ أحد أ ؾـو  قفقدي  ؾ جيقز أن يؼتؾف؟

  ؾ جيقز موذا؟ افشقخ:

 يؼتؾف يعـل؟ يؼتؾف. مداخؾي:

  ؾ جيقز أن يؼتؾ هيقديًو؟ إيف. يؼتؾف ويـ  ـو أو  ـوك؟ افشقخ:

  ـوك. مداخؾي:

أكةةةتؿ مةةةو مةةةرون أكةةةف ٓ يؼتةةةؾ هيةةةقدي إٓ ويؼتةةةؾ مؼو ؾةةةف  ـةةةوك. يةةةو أخةةةل  افشةةةقخ:

 ظديد مـ ادًؾؿغ؟ مو رأيتؿ  ذا؟ افؼتذ مـ ادًؾؿغ أـثر أو مـ افقفقد؟

مـ ادًؾؿغم فؽـ ٓ  د مـ افشغ ت  ذه حتك يقؿةع يف ؿؾةقهبؿ  مداخؾي:

 افرظى.

 ٓ  د  ؽذا. افشقخ:

 إػ متك يعـل؟ مداخؾي:

 ٓ  د مش  ؽذا. افشقخ:

 دهااا دااسع ودااسع م اا م أور

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  
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ؾتصةةةةقر  ةةةةؾ أكةةةةً إذا  ؼةةةةل احلةةةةول  ؽةةةةذا مةةةةوذا شةةةةتؽقن افـتقجةةةةي؟ ادًةةةةؾؿغ 

يتػرجةةقا وافػؾًةةطقـقغ يـةةذ حقا مةةو مؽةةقن افـتقجةةي؟ يؼتةةؾ هيةةقدي ويؼتةةؾ مؼو ؾةةف 

ظؼة ويًجـ إفقفم مو شتؽقن افـتقجي؟ مؼقل آكتصور ظذ افقفقد؟ مو  ق 

 ق افطريؼ. ذا  

 افـػساحلؼقؼي أن ادًؾؿغ أن أخطموا ضريؼ اعفودم اعفود يٌدأ  جفود 

ٓ أؿةةةقل احلةةةديٌ   شادجو ةةةد مةةةـ جو ةةةد ...»ـةةةام ؿةةةول ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م: 

 شرجعـةةو مةةـ اعفةةود إصةةغر إػ اعفةةود إـةةز»ادشةةفقر ظةةذ أفًةةـي افـةةوس: 

و ةق ؿقفةف ظؾقةف افصة ة  ذا حديٌ وعقػم فؽةـ يغـةل ظـةف احلةديٌ افصةحقت 

 .شادجو د مـ جو د كػًف ح»وافً م: 

 ( 00: 44: 25/   317) اهلدى والنور /  
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 حكي االٌتفاضة الفمططيٍية 

مةةو رأيةةؽ ؾةةقام يًةةؿك  وٓكتػووةةي يف ؾؾًةةطغ؟ ومةةو حؽةةؿ مةةـ يؼتةةؾ  مداخؾةةي:

ؾقفةةو؟ و ةةؾ جيةةى ظةةذ ادًةةؾؿغ  ـةةوك أن يةةدظؿقا  ةةذه آكتػووةةي  ودشةةورـي 

 و؟ؾقف

  ؾ جيى ظذ ادًؾؿغ  ـوك مؼقل؟ افشقخ:

 كعؿم كعؿ. يف ؾؾًطغ. مداخؾي:

 وأيش صوير ...  ق  ذا افذي صوير.  افشقخ:

 أكو أؿقل:  ؾ جيى وجق ًو يعـل أشلل. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

و ةةةةةؾ جيةةةةةى ظةةةةةذ ادًةةةةةؾؿغ  ـةةةةةوك أن يةةةةةدظؿقا  ةةةةةذه آكتػووةةةةةي  مداخؾةةةةةي:

 ومو  ق مقؿػـو كحـ؟  ودشورـي وافتػوظؾ معفو ومصعقد و؟

ضقةةى. أكةةو مةةقؿػل جةةقا  ظةةذ  ةةذا افًةةمال معةةروف مةةـ شةةـغ. أكةةو  افشةةقخ:

أظتؼد أن  ذه آكتػووي ؽر ذظقيم و ل داخؾي يف ظؿقم افؽ م افًو ؼم ٕكف 

 عد بو ٓ روحقًو وٓ موديًو. وخر افؽ م مو ؿؾ ودل.تَ ًْ   يُ 

ل ٓ يؼةةةةةةع مؼوومةةةةةةي  ةةةةةةذا يعـةةةةةةل أن ... آكتػووةةةةةةي  ـةةةةةةوكم يعـةةةةةة مداخؾةةةةةةي:

 آحت ل. 
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ٓ يؿؽةةـن جيةةى فؽةةـ أكةةً حكةةت ادقوةةقع يف ؾؾًةةطغم افةةذيـ  افشةةقخ:

يف ؾؾًةةطغ مةةو يًةةتطقعقن أن يعؿؾةةقا صةةقئًوم فؽةةـ جيةةى ظةةذ افعةةو  اإلشةة مل 

ككة افػؾًطقـقغ و ذا ؽر مقجقدم فؽـ أكً شمافؽ حمصةقر يف آكتػووةي 

و ٓ ؾةرق ظـةدي  ةغ اعفةود يف أؾغوكًةتون ويف افػؾًطقـقغ و و  ق جةقا م وأكة

و ةةغ اعفةةود يف ؾؾًةةطغم ـةةٌؾ مةةـ اعفةةوديـ جيةةى مليقةةدمهو فؽةةـ ظـةةدي ؾةةرق 

ـٌةةةةر  ةةةةغ اعفةةةةود يف ؾؾًةةةةطغ إن ـةةةةون  ـةةةةوك جفةةةةودًام و ةةةةغ اعفةةةةود افؼةةةةويؿ يف 

 أؾغوكًتون.

مع إشػ افشديد ـام كعؾؿ ـون افطريؼ إػ ظفد ؿريى  وفـًٌي ٕؾغوكًتون 

إلظوكي أوفئؽ ادًؾؿغ  ودًؾؿغ أخريـ مـ ـؾ   د اإلش مم ـون  مػتقحوً 

 افطريؼ مػتقحًوم وفعؾف  دأ يضقؼ وؿد يغؾؼ.

أمو يف ؾؾًطغ ؾفق مغؾؼ  وفؽؾقيم ؾ  يؿؽـ إمداد ؿ  ام جيى إمداد ؿ  ةف 

ن آكتػووةي إمـ إصخوص أو افً حم وظذ وقء  ةذا افقاؿةع ادةم  أؿةقل: 

ٓ مػقد ؿ صةقئًو إض ؿةًوم وإكةام يعـةل يؼتةؾ هيةقدي ؾقؼتةؾ مؼو ؾةف   ذه يف ؾؾًطغ

 ظؼات مـ ادًؾؿغ ؽر افذيـ يًجـقن وؽر افذيـ يعذ قن إػ ةخره.

ؾودفؿ أكف جيى آشتعدادم أكو أؾفؿ أيي ادعروؾةي افتةل يؾفةٍ هبةو ـثةر مةـ 

وا َبُة﴿افدظوة ثؿ يـًقن ؾحقا وم أٓ و ل ؿقفف معةوػ:  ةٍ َوأَِظةد  ـْ ُؿةق  ْؿ َمةو اْشةتَطَْعتُْؿ ِمة

ـُؿْ  ـْ ِرَ وِط اْ َقِْؾ مُْرِ ٌُقَن  ِِف َظُدو  اح ِ َوَظُدو   .[06]األنفال:﴾َوِم

ادعـك افظو ر مـف واوةت جةدًا و ةق اإلظةداد ادةوديم و ةذا ؽةر متحؼةؼ يف 

ؾؾًطغ أو يف أي  ؾد ةخر يتحؿس ؾقف  عض أوفئةؽ افشةٌوب افةذيـ يريةدون أن 

ػقا وأن تحور قا افطقاؽقً. مةوذا ؾعةؾ  ةمٓء افشةٌوب؟  ةؾ حؼؼةقا  ةذه أيةي يؼ

يف دٓفتفةةو افكةةتحي؟ ٓ يؿؽةةـفؿم ؾةةنذا ـةةون ٓ يؿؽةةـفؿ ؾفةةؾ يؿؽةةـفؿ أن يؼػةةقا 
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أموم أو  ؾ يؽؾػقن أن يؼػقا أموم افطقاؽقً  دون ش ح؟  ذا أي  ذا اإلظداد 

م فؽـ  ـوك رء ةخر أكو ادودي افذي يشسك يف ؾفؿف ـؾ افـوس مـ  ذه أيي

يـؼةةةدح يف كػزةةة أكةةةف معـةةةًك صةةةحقت وفؽةةةـ ٓ يتـٌةةةف فةةةفم ذفةةةؽ يف ؿقفةةةف معةةةوػ: 

وا﴿ ا طوب دـ؟ ا طوب    صؽ فؾؿممـغ افذيـ أظةدوا  [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

مةةةو أمؽةةةـفؿ مةةةـ اإلظةةةداد افروحةةةل وافةةةديـل وا ؾؼةةةل يف كػقشةةةفؿم  ةةةمٓء  ةةةؿ 

وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتؿْ َوأَ ﴿افذيـ خقضٌقا  ام اشتطعتؿ:   .[06]األنفال:﴾ِظد 

ؾفةةؾ كحةةـ حقةةـام كحؿةةس افـةةوس هبةةذه أيةةي كؾػةةً كظةةر ؿ أن  ةةذه أيةةي إكةةام 

 وضةةةى هبةةةو افةةةذيـ اشةةةتعدوا آشةةةتعداد إول و ةةةق آشةةةتعداد افـػزةةةم و ـةةةو 

هبةةةذه ادـوشةةةٌي معجٌـةةةل مؾةةةؽ افؽؾؿةةةي افتةةةل صةةةدرت مةةةـ  عةةةض رؤوشةةةوء حةةةزب 

احلةةزب   يـتػةةع هبةةذه احلؽؿةةي أٓ و ةةل ؿقفةةف: أؿقؿةةقا دوفةةي مشةةفقر افقةةقم فؽةةـ 

 اإلش م يف ؿؾق ؽؿ مؼؿ فؽؿ يف أروؽؿ.

يف  –أن افةةذيـ يريةةدون أن جيو ةةدوا فةةق ؾروةةـو ؿ نيؾصةةغ يف جفةةود ؿ 

ام  عةةد وفةةق  عةةد وا افعةةدة افروحقةةي حتةةك يتؿؽـةةقا ؾةةقؾفةةؿ   يعةةد – ؾةةد ـةةوكقا  أي

وا َبُةْؿ ﴿ستحةي يف أيةي افًةو ؼي:  ٕي أن يعدوا افعةدة ادوديةي افتةل  ةل د 
َوَأظِة

ةٍ  ـْ ُؿق   .[06]األنفال:﴾َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم

أٓ إن افؼةةةقة افرمةةةلم أٓ إن »جةةةوء يف احلةةةديٌ افصةةةحقت ؿقفةةةف ظؾقةةةف افًةةة م: 

ٓ صةةؽ أن افرمةل ادؼصةةقد يف  ةذا احلةةديٌ  شافؼةقة افرمةلم أٓ إن افؼةةقة افرمةل

 وفًةفوم وافـٌةولم افقةقم ٓ مػعةقل بةذا افـةقع  افرمل ادعفةقد يقمئةذ و ةق افرمةل

مةةـ افًةة ح افؼةةديؿم فؽةةـ  ـةةوك رمةةل مةةـ شةة ح جديةةد ؾفةةؾ  ةةذا معةةد مةةـ أي 

اوظةةةي و خوصةةةي افتةةةل معؾةةةـ ظةةةـ كػًةةةفو ومًةةةؿل كػًةةةفو  ل ةةةو اوظةةةي اعفةةةودم 

 مٓء يو اوظي مو يًتطقعقن أن يـفضقا  تطٌقؼ  ذه أيي مةو دام أ ةؿ يعقشةقن 

 ـام يكحقن  ؿ.حتً حؽؿ ـوؾر 
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ؾنذًا موذا ظؾقفؿ أن يعؿؾةقا ـةام ظؿةؾ افرشةقل ظؾقةف افًة م وأصةحو ف افؽةرام 

يف أول افدظقة؟ أن يمشًقا اعامظي ظذ افعؼقدة اإلش مقي افصحقحي وظةذ 

إخةةة ق اإلشةةة مقي وظةةةذ افًةةةؾقك اإلشةةة ملم وأكةةةو أظتؼةةةد جوزمةةةًو: أن  ةةةمٓء 

د فقًةةقا ظةةذ ؿؾةةى رجةةؾ واحةةد ـةةام افةةذيـ يةةدظقن أكػًةةفؿ  ةةل ؿ اوظةةي اعفةةو

وهبةةةةةؿ اشةةةةةتطوع أن جيو ةةةةةد  ¢افةةةةةذيـ مؽتؾةةةةةقا حقفةةةةةف  ¢ـةةةةةون أصةةةةةحوب افـٌةةةةةل 

افؽػةةورم وـةةوكقا أظـةةل افؽػةةور أـثةةر ظةةددًا وؿةةقة مةةـفؿ ومةةع ذفةةؽ ككةة ؿ اح ظةةز 

 وجؾ  ًٌى أ ؿ ـوكقا ظذ ـؾؿي شقاء وظذ مر قي صحقحي.

ةة َخ م دةةو أَ ومةةوريخ افًةةرة افـٌقيةةي ـةةام كعؾةةؿ اقعةةًو ؾقفةةو ظةةز قا  ةةلمر مةةـ أوامةةر ؾ 

افرشقل ظؾقةف افًة م يف ؽةزوة أحةد ـةودت افعوؿٌةي أن مؽةقن ظؾةقفؿم ويف ؽةزوة 

حـةةةغ دةةةو خرجةةةقا ظةةةـ افًةةةؾقك اإلشةةة مل وأظجٌةةةتفؿ ـثةةةر ؿ ـةةةون ذفةةةؽ أيضةةةًو 

و وًٓ ظؾقفؿم ؾليـ ادًؾؿقن ادتؽتؾقن يف اوظي ظذ  ذه افس قي اإلشة مقي 

 افصحقحي؟! 

أن افـةةةوس افقةةةقم يف ؽػؾةةةي شةةةو قن ظةةةـ  ةةةذه احلؼةةةويؼم يظـةةةقن أن أكةةةو أظتؼةةةد 

 رد  ذا احلةامس  ةق افةذي يـكة ؿم فؽةـ دةو ـةام يؼقفةقن ظـةدكو يف افشةوم: 

تحةةةط احلطةةةقط.. حقـئةةةذ يظفةةةر  ةةةؾ ـةةةوكقا ظةةةذ صةةةخر أم ـةةةوكقا ظةةةذ رمةةةول مةةةـ 

 حتتفؿ. 

ومةةةع إشةةةػ افشةةةديد ويمشةةةػـل أن أضب مةةةث ً  ةةةوٕحزاب يف أؾغوكًةةةتونم 

وكًةةتون افقةةقم مةةع إشةةػ  شةةك ظؾقفةةو اومةةًو  ًةةٌى مةةوذا؟ افتؽتةةؾ وافتػةةرق أؾغ

ـَ ﴿وا افؼةةرةن: ؤوـةةل ؿ مةةو ؿةةر ٓ َمُؽقُكةةقا ِمةة َِغ   َ ةـة ـَ * ادُْْؼِ ةةوكُقا  ِمةة ـَ َُفْؿ َو ُؿةةقا دِيةـة ـَ ؾَر  ةةِذي اف 

وفةةةذفؽ ٓ يؿؽةةةـ افـفةةةقض إٓ ظةةةذ أشةةةوس مةةةـ افتؽتةةةؾ.  [11-12]الزززر:م:﴾ِصةةةقًَعو

 خ ... أخذك احلوجي يو صق

  ؽك.  مداخؾي:
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 صوحٌل.  افشقخ:

 ... دو رأى. مداخؾي:

 افدرب دوكف. افشقخ:

 وأن. مداخؾي:

  ا.وطـ أكو ٓحؼغ  ؼقك افشقخ:

 ؾؼؾً فف ٓ مٌؽ ظقـؽ : إكام كحوول مؾؽًو أو كؿقت ؾـعذر  افشقخ:

]اكؼطةةةوع[ حلةةةزب افتحريةةةرم  ةةةؿ يكةةةحقن إؿومةةةي دوفةةةي اإلشةةة م ثةةةؿ افتصةةةػقي 

ٓ  يً هبةؿ وأؿةقل يف فقؾةؽ ة كَ مـ أؽرب مو يؼقل اإلكًةون. ؾؽـةً أُ  وافس قي رء

ؿؿر ؾقفو ؿومً دوفي حزب افتحريرم شقطؾع حًى افتؼوفقد إور قي افع ظؾقفو 

 يؿشقنم شقطؾع صق يًؿقن افؼرار افذي يطؾع؟

  قون. مداخؾي:

 قةةةةون رؿةةةةؿ واحةةةةد. صةةةةق  ةةةةد ؿ يًةةةةووي حةةةةزب افتحريةةةةر؟  ةةةةده يؼؾةةةةى  افشةةةةقخ:

 ت افدوفي موذا؟ادجتؿعم صور

 إش مقي. مداخؾي:

يف مؾؽةةفم رؿةةؿ واحةةد. ٓ جيةةقز ٓمةةرأة أن  ةةرج متزجةةيم أول مةةـ  افشةةقخ:

  وفػ  ذا افؼرار كًوء اعامظي أكػًفؿ.

 ... مداخؾي:

 ٕ ؿ مو ر ق ؿ ظذ  ذا إشوس. افشقخ:

 (  00:  10:  57/ 321) اهلدى والنور/
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 اجلّاد الفسدي يف فمططني 

: حؽةةؿ دخةةقل افعؿؾقةةوت افػرديةةي ظةةذ ؾؾًةةطغ ؾقفةةو فؾـصةةتم ولافًةةمال إ

 و ل ظؿؾقي ؾرديي؟

 حؽؿ دخقل افعؿؾقوت موذا؟ افشقخ:

 افػرديي. مداخؾي:

 افػردييم كعؿ. افشقخ:

افػرديي يعـةل: مةع أكةف يعةرف افةذي يةدخؾ أكةف فةـ يؽةقن  ـةوك يعـةل  مداخؾي:

 كتقجي أو ـذا إكام يعـل شقف ...

قل:  لن  ذه آكتػووي افؼويؿي أن يف ؾؾًطغ فقًً كحـ داياًم كؼ افشقخ:

 اكتػووي ذظقيم وإكام  ل اكتػووي ظوضػقي ؾؼط.

أمةةةةةةو اإلشةةةةةة م ؾقةةةةةةلمر ادًةةةةةةؾؿغ أوًٓ:  تؼةةةةةةقى اح مٌةةةةةةورك ومعةةةةةةوػ يف ذوات 

 أكػًفؿ ويف أ ؾقفؿ وذوهيؿ.

 ؾقفقد ظؾقفؿ.فوثوكقًو: أن يًتعدوا فؾخ ص مـ أجؾ آشتعامر وآشتق ء 

مو أن يتعوضقا وشويؾ مو مػقد ؿ صقئًوم وٓ يعـل: مـؽل يف ظدو ؿم  ةؾ ظةذ أ

افعؽةةةةس افعةةةةدو يـؽةةةةل مةةةةـفؿم ؾفةةةةذا افقاؿةةةةع أوًٓ: مةةةةـ  ةةةةوب اإليؼةةةةوع  ةةةةوفـػس يف 

 افتفؾؽي.
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وثوكقةةًو: ظةةذ خةة ف مةةـفٍ افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م وأصةةحو ف افؽةةرام 

ؼشي ٓ د أن يـحةقا يف حقٌ أن ـؾ اوظي مًؾؿي مؼع يف مثؾ  ذه ابجؿي اف

 افرشقل ظؾقف افً م وأصحو ف افؽرام.مـحك مؼوومتفو 

حقةةـام دظةةو دظةةقة اإلشةة م  ةةدأ  ةةدظق و ؾةةلول رء  ¢وكحةةـ كةةرى أن افـٌةةل 

 دظقة افتقحقد هًام ثؿ  دأ أن جيفر هبو رويدًا رويةدًام وةمةـ  ةف  عةض افصةحو ي 

ٓء افصحو ي إوفقن مو ـام  ق معروف يف افتوريخ اإلش مل إولم وفؼل  م

فؼةةقا مةةـ افشةةدة وافضةةغط وافيةةب وافتعةةذيى افشةةديد مةةو يؾؼةةوه ـةةؾ مًةةؾؿ مةةع 

ظةةةةدوهم ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾةةةةام ـةةةةون مةةةةقؿػفؿ  ةةةةق افتنةةةةع إػ  وهبةةةةي افؽػةةةةور دون أن 

 يًتعدوا بذه ادجوهبي  وفعدة افقاجٌي.

 وكعتؼد  لن ظزة ادًؾؿ واشتعداده يـٌغل أن يشتؿؾ ظذ أمريـ اثـغ:

 مر إول:  ق اإليامن  وح ظز وجؾ إيامكًو صحقحًو ؿقيًو.إ

 َ ـةةةف أوًٓ مةةةـ مؼؾقةةةؾ ؽ  وافقةةةء افثةةةوين: أن يتخةةةذ مةةةـ افقشةةةويؾ ادوديةةةي افتةةةل ُا

 ادصويى وإضار يف اوظي ادًؾؿغ.

 وأول ذفؽ: ابجرةم وثوين ذفؽ: إشؾحي ادوديي ادعروؾي يف ـؾ زمون.

  يؼةةةةع يف مؼومؾةةةةي  ¢وخ صةةةةتفو: أن افـٌةةةةل وإذا مةةةةو ظرؾـةةةةو  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي 

افؽػورم و وهبي افؼقة  وفؼقة وافً ح  وفً ح إٓ  عد أن ـتؾ اوظي مممـغ 

 حؼًوم ويٌقعقن أرواحفؿ رخقصي يف شٌقؾ اح ظز وجؾ.

ثةةؿ  عةةد ذفةةؽ حقةةـام مقنةةت فةةف إوؿةةوت ادـوشةةٌي حقةةـام  ةةوجر مةةـ مؽةةي إػ 

ح ادةةودي  عةةد أن  قةةل يف ادًةةؾؿغ افًةة ح ادديـةةي  ةةدأ يًةةتعؿؾ افؼةةقة وافًةة 

 افروحل ادعـقي.
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و ةةل شةةـي اح يف خؾؼةةفم وفةةـ اةةد فًةةـي اح مٌةةدي ً  ¢ ةةذه شةةـي رشةةقل اح 

 وفـ اد فًـي اح حتقي ً.

ف و خوصةي يف خطةى ٌِة طَ وـام ـون ظؾقف افص ة وافً م  طةى دايةاًم يف ُخ 

م ـة م اح وخةر ابةدي  ةدي حمؿةد أمو  عةد: ؾةنن خةر افؽة  »عم ؾقؼقل: ؿَ اعُ 

 .ش¢

وفةةةذفؽ ؾوفقاجةةةى ظةةةذ ادًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ زمةةةون ومؽةةةون أن يضةةةعقا كصةةةى 

م ودةةو ـوكةةً آكتػووةةي ¢م وأن يتلشةةقا وأن يؼتةةدوا  ةةف ¢أظقةةـفؿ  ةةدي افـٌةةل 

ـػةةقس مر قةةي إشةة مقي صةةحقحي أوًٓم ثةةؿ   متفقةةل  وفـًةةٌي افافؼويؿةةي أن   متفقةةل 

 ًو.فؾً ح ادودي ثوكق

كف ٓ جيقز فؾؿًؾؿغ أن يػًةحقا فًةػؽ إوفذفؽ ؾـحـ ــو وٓ كزال كؼقل: 

دمةةةةويفؿ رخقصةةةةي وةةةةعػًو بةةةةؿ وؿةةةةقة ٕظةةةةدايفؿم  ةةةةؾ ظؾةةةةقفؿ أن يةةةةدخرو و فقةةةةقم 

يًةةتعدون فٌةةذل  ةةذه افةةدموء رخقصةةي  و ةةديـ يف شةةٌقؾ اح ظةةز وجةةؾ  لكػًةةفؿ 

ـؾةةةةف مةةةةع و ةةةةلمقابؿم وـةةةةؾ حٌقةةةةى إفةةةةقفؿم وكحةةةةـ كعتؼةةةةد أن افعةةةةو  اإلشةةةة مل 

إشػ افشديدم وفةقس افػؾًةطقـققن ؾؼةط  ةؿ   يصةؾقا إػ مرحؾةي اعفةود يف 

وا أيضةًو مةـ مقا افس قي افصةحقحي اإلشة مقيم وٓ  قة   شٌقؾ اح حؼًون ٕ ؿ مو رُ 

 افـوحقي افً حقي ادوديي.

ؾةةةةنذا ظرؾـةةةةو  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي افتةةةةل كحةةةةـ كةةةةـفٍ هبةةةةوم وكدكةةةةدن هبةةةةو مةةةةـ يةةةةقم أول 

عرف حؼقؼي حقـئذ مـ  وب أوػ جقاب افًةمال افةذي ضرحتةف ةكػةًو آكتػوويم م

وةةةقا أكػًةةةفؿ فؾفجةةةقم ظةةةذ ر  عَ و ةةةق: أكةةةف ٓ جيةةةقز فئؾةةةراد مةةةـ ادًةةةؾؿغ أن يُ 

إظةةةةةةداء مةةةةةةـ افقفةةةةةةقدن ٕن افعوؿٌةةةةةةي شةةةةةةتؽقن فصةةةةةةوفت افقفةةةةةةقدم وفةةةةةةقس فصةةةةةةوفت 

 ادًؾؿغ ادفواغم مػضؾ.

 ( 00:  00: 41/ 344) اهلدى والنور /



 الكضية الفلشطينية ---------------------------------------------- املنوخ جامع تراث العالمة األلباني يف

737 

 وصاحل اليّود يف الػسب وّامجة 

  ًؿ اح افرنيـ افرحقؿ وافص ة وافً م ظذ أذف ادرشؾغ.

ؿف أكـو كحٌف يف احم وكلخذ افؽؾؿي افذي مـ ادؼدمةي ؾِ عْ ؿ افشقخ كُ ؾ  ـَ أود أن أُ 

مةةةو ؿةةةول إخ يؼةةةقل: إكةةةف  ةةةؾ مةةةـ ادؿؽةةةـ إن يعـةةةل:  ةةةوجؿ مصةةةوفت افقفةةةقد يف 

 وؾركًو  ؾ يؿؽـ أن هيوجؿ مصوفت افقفقد  ـوك.افٌؾدان افغر قي مث ً ـلمريؽو 

كؼةةقل: افقفةةقد  ةة  صةةؽ يعـةةل دوفةةي يف وجفةةي افـظةةر اإلشةة مقي دوفةةي  افشةةقخ:

ؾ هبةو مةو يػعؾةقن  ودًةؾؿغ وأـثةرم وفؽةـ  ؼةط واحةد عَة ػْ حمور يم ؾقجقز أن يُ 

يشٌف مو شٌؼ ذـره مـ افؽ م ةكػًو ظـ آكتػوويم و ق: أٓ يسمى مةـ وراء  ةذا 

ضار افةةذي شةةقؾحؼف ادًةةؾؿ أو ادًةةؾؿقن  ةةوفقفقد يف مؾةةؽ افةةٌ د أن يؽةةقن اإل

ظوؿٌةةةي ذفةةةؽ أن يصةةةوب ادًةةةؾؿقن  يةةةر أـثةةةر مةةةـ ذفةةةؽم ؾةةةنذا   تحصةةةؾ ضر 

 أـز جوز وإٓ ؾ  ؟

 (  00: 36: 05/ 344) اهلدى والنور / 
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 املوقف وَ املفاوضات 

 ظر قي.  تدور ظؿؾقي ادػووووت  ذه افتل ...  غ دول مداخؾي:

 مش خطرة يف إصؾ. مداخؾي:

ضقةةةىم حةةةغ يقؿعةةةقا ظةةةذ مـةةةوزٓت  وفـًةةةٌي فةةةئرايض اإلشةةة مقي  مداخؾةةةي:

 ذهم فق إكًةون يعـةل: أصةو ف احلةامس وراح وؿةول: أريةد أظؿةؾ أؿومةؾ أو ؿةول مةو 

 أصٌف ذفؽ.

 كعؿ.  افشقخ:

 ...  ؾ  ذا افقء جيقز؟ مداخؾي:

 ٓ جيقز. افشقخ:

 دوذا؟  مداخؾي:

 ٕكف مثؾ ذاك. قخ:افش

 ـقػ؟ مداخؾي:

مثةةؾ  ةةذاك افةةع ــةةً شةةلفً ظـفةةو وأجٌـةةوك ظـفةةوم يعـةةل: افعؿؾقةةوت  افشةةقخ:

 احلدوديي.

 كعؿ.  مداخؾي:

 مو  ق افػويدة مـفو؟ افشقخ:
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 ظذ إؿؾ.. يعـل:  تؽقن ظؿؾقي حتريؽ  مداخؾي:

 وفق كوديً أشؿعً حقًو. افشقخ:

 .أ ق فقذ: حتريؽ احلؽقموت ود اإلش م.

وفؽةةـ ٓ حقةةوة دةةـ مـةةوديم مةةو عةةرح  ؿقةةً إيةة مم يعـةةل: ؾةةقق  ةةذا  افشةةقخ:

ــً أكو داخؾ يف نيؽ إن  ذه  تحرك وأكً معـل أ و اقةً  ةمٓء واةـعفؿ 

 مـ أن يتحرـقا إػ افض لم  ؽذا معـل.

 ظدم احلرـي افقؿقفم افقؿقف ظـد.. مداخؾي:

 يؿـعفؿ؟ ذا  قم أكو ذحً فؽم أكً مؼتـع أن  ذا  افشقخ:

ٓ مو يؿـعفؿ  س إحـو كؿـعةف إحـةو كػؽةر  قؿـعـةو إحـةو كؽةقن كشةطغ  مداخؾي:

 ويؿـعـو ـذا ...

 ...  مداخؾي:

 مو  نمؽوكؽ مؽقن كشقط إٓ  ورمؽوب مو حرم اح؟ افشقخ:

 ٓ مو... فقش شلفـو حتك كعرف أُن مو حرم اح أو ؽر مو حرم اح. مداخؾي:

 جقا ـو؟وفقف جق ـوم دوذا  افشقخ:

 صقخ ... مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ر ام يؽقن يف كػس ادقوقع. مداخؾي:

 افظو ر ؾقف ظر جقي إرض مًؽقكي. افشقخ:
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 شمال يو أخ أنيد شمافؽ. مداخؾي:

 إه إيف. صفد صو د مـ أ ؾفو. افشقخ:

افةةةةةةع أؿقفةةةةةةف يعـةةةةةةل: مةةةةةةو مقؿةةةةةةػ ادًةةةةةةؾؿغ ادؾتةةةةةةزمغ مةةةةةةـ  ةةةةةةذه  مداخؾةةةةةةي:

ض  عةد اكتفةوء  ةذه ادػوووةوت أصةٌت افقفةقد بةؿ ادػووووت يعـةل: ظةذ ؾةر

يد يف ادـطؼي ويػرحةقن ويؿرحةقن وأكةً مةرى افقفةقد يعـةل: أمةوم ظقـقةؽم ؾةام 

مقؿةةةةةةػ ادًةةةةةةؾؿغ ادؾتةةةةةةزمغ مةةةةةةـ  ةةةةةةذه ادػوووةةةةةةوت ومةةةةةةو يسمةةةةةةى ظؾقفةةةةةةو يف 

 ادًتؼٌؾ.

 مو مقؿػ موذا؟  افشقخ:

 ادًؾؿغ ادؾتزمغ. مداخؾي:

 مؾتزمغ. افشقخ:

 عؿ. ك مداخؾي:

 مو  ق مقؿػ ادؾتزمغ يف افؼدس؟ افشقخ:

 يف موذا؟  مداخؾي:

 يف افؼدس مو  ق مقؿػ ادًؾؿغ يف افضػي. افشقخ:

خؾقةةةةؽ.. يعـةةةةل: احـةةةةو أن أول أمةةةةس دةةةةو ــةةةةو كتـةةةةوؿش ٓ  ةةةةد مةةةةـ  مداخؾةةةةي:

افتصةةةػقي وافس قةةةي وٓ  ةةةد مةةةـ يعـةةةل: افطويػةةةي ادـصةةةقرة بةةةو صةةةػوتم حًةةةى مةةةو 

جةةقدة يف اوظةةي معقـةةيم وإكةةام يؽقكةةقا متػةةرؿغ  ـةةوم ر ةةام ؿؾةةً ٓ أظؾةةؿ أ ةةو مق

يؽقكةقا متػةةرؿغ  ـةةو و ـةةوكم ؾؿةةـ.. أكةةو أن ظةةـ كػزةة أؿةةقلم مةةو مةةقؿػل ظـةةدمو 
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أرى افقفقدي ينح ويؿرح ويعؿةؾ مةو يشةوء يف  ة د ادًةؾؿغ مةو  ةق مةقؿػل؟ 

  ذا شمايل  س.

 مو  ق مقؿػؽ فق ــً مـ وعػوء ادممـغ يف مؽي. افشقخ:

 افًؽقت. داخؾي:م

 أه. أخذت اعقاب. افشقخ:

 يو اح شٌحوكؽ افؾفؿ و حؿدك. مداخؾي:

وأكةةو ٓ أرى أن مؼةةقل: شةةؽقتم اؾعةةؾ مةةو ؾعؾةةف أ ةةق  ؽةةر م فؽةةـ  ةةؾ  افشةقخ:

 اصتغؾ افؼتؾ؟

 ٓ. مداخؾي:

 أه. افشقخ:

 ( 00:  54: 53/   355) اهلدى والنور / 

 الصمح وع اليّود

فةةةرحقؿم احلؼقؼةةةي يعـةةةل:  ةةةذا افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ  ًةةةؿ اح افةةةرنيـ ا مداخؾةةةي:

يوشقدي مو جوؤوا إٓ ٕ ؿ حؼقؼي تحٌةقن افةـفٍ افةذي مًةرون ظؾقةف جةزاك اح 

خرًام ؾـقد مـؽؿ جزاـؿ اح خرًا أن مـصحقكو  ـصقحي ومٌقـقا فـةو مقةزان افؼةع 

يف ؿضةةةةقي افًةةةةؾؿ وافصةةةةؾت مةةةةع افقفةةةةقد يف وؿتـةةةةو احلةةةةوض وخوصةةةةي أن إكظؿةةةةي 

ي واحلؽقمةةةوت افعر قةةي ـؾفةةةو مقاضةةةلت ظةةذ ادةةةمار افةةدويل فؾًةةة م مةةةع افعر قةة

افقفةةةةقد ومقاضةةةةلت ظةةةةذ  ةةةةذا افقةةةةء  عةةةةد افطومةةةةي يف ؿضةةةةقي افعةةةةراق وافؽقيةةةةً 

وؿضةةقي ا ؾةةقٍم ؾـريةةد أن كةةرى مقةةزان افؼةةع مةةـ خةة ل افؽتةةوب وافًةةـي وشةةرة 
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افًةةةةؾػ افصةةةةوفت ووضريةةةةؼ افًةةةةؾػ افصةةةةوفت جةةةةزاـؿ اح خةةةةرًام وحؼقؼةةةةي أكـةةةةل 

ًةةةً مةةةع اقةةةع اعامظةةةوت اإلشةةة مقي ـةةةلؾراد وـؾفةةةؿ متػؼةةةقن أكةةةف ٓ جيةةةقز جؾ

افصؾت وافًؾؿ مةع افقفةقد و عةض افةقزراء حتةك افةذيـ دخؾةقا مةـ اإلشة مقي أو 

 عض افـقاب يؼقفةقن: فةق ظؾؼـةو ظةذ أظةقاد ادشةوكؼ فةـ كقؿةع ظةذ افصةؾت مةع 

ـؿ اح إهايقؾ وظذ افًةؾؿ مةع إهايقةؾ وظةذ افصةؾت مةع  ـةل صةفققنم ؾجةزا

 خر! 

 ورك اح ؾقؽ! فعؾؽ مًلل أو ـون اف يؼ أن مًلل ظـ أمر  فةقلم  افشقخ:

مو دام مؼقل إكف ـؾ اإلش مقغ واحلؿد ح متػؼقن ظذ أن افصؾت مع افقفقد ٓ 

 إذ ونجيقزم ؾنذًا مو افػويدة مـ مثؾ  ذا افًمالن ٕكف شقؼول وفقس يصت يف 

قةةؾم إذا ـةةون  ـةةو ٓ يقجةةد إكًةةون  ةةؾ وٓ يف خةةورج رء إذا احتةةوج افـفةةور إػ دف

 ةةةذا ادؽةةةون  شةةةفودة ـ مةةةؽ أكةةةًم مةةةـ يؼةةةقل  لكةةةف جيةةةقز افصةةةؾت مةةةع افقفةةةقد؟ 

ؾؾعؾةةةؽ ــةةةً مًةةةلل ظةةةـ رء يؽةةةقن ؽؿةةةض ظةةةذ  عةةةض احلةةةوضيـم ؾؽقةةةػ 

وإمةةر فةةقس ؽومضةةًو ٓ ظةةذ أحةةد مةةةـ احلةةوضيـ وٓ ظةةذ أحةةد مةةـ افغةةةويٌغم 

ًةةةةةةؾؿغ أي ظةةةةةةذ حؽةةةةةةوم ادًةةةةةةؾؿغ أن افقفةةةةةةقد معةةةةةةروف أكةةةةةةف جيةةةةةةى ظةةةةةةذ اد

تحةةور ق ؿ فؽةةـ مةةع إشةةػ حؽةةوم ادًةةؿؾغ يتقاضةةمون مةةع أظةةداء ادًةةؾؿغم 

ؾةةةلي حؽةةةؿ مريةةةد  قوكةةةف؟ ؾـًةةةلل اح ظةةةز وجةةةؾ أن يصةةةؾت حؽومـةةةو وكقا ـةةةو افةةةذي 

 يؿشقن مع حؽومـو  زظؿ اإلص ح وفؽـ كًقا ؿقل افؼويؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 د ا  ا ما هكذا ياا داسع تاور 

 ( 00: 20: 50/   358) اهلدى والنور /  
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 جّاد الٍطاء يف فمططني وزصد  

 أوواه لمكتاه يف فمططني

أذمةؿ يف معةرض إجةو تؽؿ ظةـ أحةد  افشةقخ: ـوك شةمآن ؾضةقؾي  افًمال:

و ةد حتةً طةؾ إشئؾي افًو ؼي إػ مًلفي وجقب وجقد رايي إشة مقي حتةك جُيَ 

ول افذي أريد أن أضرحف: مةو رأيؽةؿ ؾةقام يةدور أن  ذه افراييم أن افًمال إ

 يف ؾؾًطغ مـ جفود ود افعدوم وخوصي يف مًلفي افـًوء.

 مًلفي افـًوء. افشقخ:

افـًةةةوءم ٕكةةةف كًةةةؿع ـثةةةرًا ويةةةدور ظةةةذ أفًةةةـي ـثةةةر مةةةـ افـةةةوس  ةةةذه  افًةةةويؾ:

 عي اإلشةةة مقي أوافعؿؾقةةةوت افٌطقفقةةةي افتةةةل مؼةةةقم هبةةةو كًةةةوء ؽةةةر مؾتزمةةةوت  وفؼةةةي

م واجةةةد  ةةةذه إؾعةةةول ومرؾةةةع ال... فدرجةةةي أكـةةةو شةةةؿعـو مةةةـ  وفؼةةةع اإلشةةة مل

 عض أوفئؽ ظـد ؿ ؾفؿ مـ افعؾؿ افؼظل أ ؿ يؿجدو و إػ ةخره.  ةذا  ةق 

 افًمال إول.

أمةةةو افًةةةمال افثةةةوين: ؾةةةنن  عةةةض اعامظةةةوت اإلشةةة مقي اؿةةةع أمةةةقآًم  ةةةذه 

ظةةداء يف ؾؾًةةطغم مةةو  ةةق إمةةقال مرصةةد فؽةةل مكةةف ظةةذ افةةذيـ يؼةةومؾقن إ

 رأيؽؿ  ورك اح ؾقؽؿ.

أوًٓ: فقس  ـوك جفودم ؿؾـةو كحةـ ساحةيم ويف ؾؾًةطغ فةقس  ـةوك  افشقخ:

جفةةةودم  ـةةةوك مؼوومةةةيم و ةةةذه ادؼوومةةةي ٓ مػقةةةد صةةةقئًوم ؾوفقاجةةةى افؼةةةظل ظةةةذ 
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شةةةؽون ؾؾًةةةطغ أن يػعؾةةةقا ـةةةام ؾعةةةؾ ادفةةةوجرون إوفةةةقنم وـةةةام ؾعةةةؾ افةةةذيـ 

مـ افػؾًطقـقغ دةو افقفةقد دخؾةقا افةٌ د و ةدؤوا )يػظعةقن(  وجروا أول وجٌي 

ؾقفو ؾفوجروا إػ   د ظر قيم ؾٌؼوء  مٓء ادًؾؿغ حتً  مٓء افؽوؾريـ  ذا 

 خ ف افؼع احلؽقؿ.

ثوكقةةةًو:  ةةةذا فةةةقس جفةةةودًام ٕن اعفةةةود كحةةةـ كؼةةةقل دايةةةاًم وؿؾـةةةو أيضةةةًو يف  ةةةذه 

اشتعداد مـ كوحقتغم كوحقةي إيامكقةي  إمًقي ؿٌؾ  ذا اعؿع: اعفود تحتوج إػ

وكوحقةةي موديةةيم وـةةؾ مةةـ افـةةوحقتغ ؽةةر متحؼةةؼ يف ؾؾًةةطغم ومةةـ ـةةون يف صةةؽ 

مةةةـ  ةةةذا ؾؾقكةةةح حتةةةك كتحةةةوور معةةةف يف ذفةةةؽم وإذ ٓ  اشةةةتعداد ٓ مةةةـ افـوحقةةةي 

اإليامكقي وٓ مـ افـوحقي ادوديي ؾحقـئٍذ مو ظذ ادًؾؿغ  ـوك إٓ أحد صقئغ: 

قا بةةذا احلؽةةؿ افؽةةوؾر افظةةو م و ةةذا ٓ جيةةقزم وإمةةو أن هيةةوجروام إمةةو أن يروةةخ

و﴿و ةةةذا  ةةةق افقاجةةةى:  وِجُروا ؾِقَفةةة َعًي َؾُتَفةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةة م [14]النسزززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةةة

وأن أكةةةةو أظجةةةةى  ةةةةو حؽقةةةةً أن  ـةةةةوك كًةةةةوء ؽةةةةر مؾتزمةةةةوت ويةةةةلمقن أو يةةةةلمغ 

م ـقةةػ  ةةذا افتؿجقةةد؟ أكةةو  ٌطةةقٓت يؿجةةد و  عةةض رجةةوٓت اإلشةة مقغ مؼةةقل

أطةةةـ  ةةةذا افتؿجقةةةد يًةةةؾؿ ظةةةذ ذاك افتؿجقةةةد مٌةةةع افعةةةراق وصةةةدام ..وإفةةةخم ةيةةةي 

واحدة يو إخقاكـو ادًؾؿغ فق ؾؽةر ادًةؾؿقن اقعةو ًؾقفةو فعرؾةقا أ ةؿ ٓ حقةوة 

بؿ إٓ  تحؼقؼفوم وأن ـؾ  ذه ادظو ر افتل اجد ومًةؿك  ةوفٌطقٓت مةو  ةل 

ي تحًةةٌف افضةةؿفن مةةوءم أو ـةةام يؼةةقل ادثةةؾ افعةةومل: يف افقاؿةةع إٓ ـنةةاب  ؼقعةة

 رؽقة صو قنم أو شحو ي صقػ ظام ؿريى مـؼشعم ٓ مطر وٓ ؽقٌ حتتفو.

 مو  ل  ذه أيي؟

ْؿ ﴿ ـُ ةة وا اح َ َيـُكْ ةة ؾودًةةؾؿقن افقةةقم يـكةةون اح  عومةةيم  [4]محمزز::﴾إِْن َمـُكُ

شةقئغ: إمةو أن يؽةقن ـوذ ةًو يـكون اح مـ يؼقل إ ؿ يـكةون اح يؾزمةف أحةد اف
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وا ﴿و ذا  ق افقاؿعم وإمو أن يؽقن خز اح ـذ ًو و ذا ـػةر حةغ ؿةول:  إِْن َمـُكُة

ؿْ  ـُ ةةةة ؾةةةةةؤن كًةةةةوء ؽةةةةةر مؾتزمةةةةوت  ةةةةةؾ ككةةةةةن اح يف ذوات  [4]محمززززز::﴾اح َ َيـُكْ

أكػًةةفـ؟ اعةةقاب: ٓم ـقةةػ كتصةةقر أن اح يـكةة ؿم  ةةذا أمةةر مًةةتحقؾم فؽةةـ 

يػعؾةـ ــًةوء افقفةقدم افـًةوء افقفقديةوت يؼةومؾقام و ةـ أيضةًو يةريـ  مٓء افـًوء 

أكػًةةفـ أ ةةـ يةةداؾعـ ظةةـ   د ةةؿ وديةةـفؿ ظةةذ ظجةةره و جةةرهم ـةةام  ةةذول ؽةةر 

ادًؾامت ؽر ادؾتزموت أيضًو جيو دوا يف طـفؿم فؽـ فةقس  ةذا مةـ اعفةود 

فقةةقم جفةةود  ًةةٌقؾ إض ؿةةًوم فةةذفؽ أكةةو ٓ أظتؼةةد أكةةف يقجةةد يف افعةةو  اإلشةة مل ا

 ؿعـةةةةةك افؽؾؿةةةةةيم وٓ يؿؽةةةةةـ أن يتحؼةةةةةؼ افـكةةةةة فؾؿًةةةةةؾؿغ مةةةةةو   يـكةةةةةوا رب 

افعةةةودغم )وكحةةةـ كةةةرى احلؽقمةةةوت كؼطةةةع اقعةةةًو كحةةةـ ـةةةلؾراد أن احلؽقمةةةوت 

اإلش مقي ٓ مـك ذيعي اح(م و ذه افظو رة افتل كحـ كحقو و أن أـةز دفقةؾ 

تؼةةةد هبةةةو أؾةةةراد افشةةةعقب ظةةةذ ذفةةةؽم فؽةةةـ  ـةةةوك مشةةةؽؾي:  ةةةذه افظةةةو رة افتةةةل يع

اإلشةة مقي و ةةل أن احلؽقمةةوت اإلشةة مقي وأن حؽومفةةو ٓ تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل 

اح كـًةةةك أكػًةةةـوم وكجعةةةؾ دأ ـةةةو ودأب  ةةةمٓء احلؽةةةوم وكؼةةةقل:  ةةةمٓء ـػةةةور ٓ 

تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل احم وؿةةد يؽةةقن إمةةر ـةةذفؽ وؿةةد ٓ يؽةةقن  ةةذا تحتةةوج إػ 

ـ كحؽةةؿ  ةةام أكةةزل احم كحةةـ  ـةةوك ـةةام  حةةٌم فؽةةـ كحةةـ كًةةقـو أكػًةةـو:  ةةؾ كحةة

مول ظةـ رظقتةفم ؾوفرجةؾ معؾؿقن مةـ ؿقفةف ظؾقةف افًة م: ـؾؽةؿ راع وـؾؽةؿ مًة

م وافعٌةةةد حتةةةك  ةةةق ولظةةةـ رظقتةةةفم وادةةةرأة راظقةةةي و ةةةل مًةةةم ولراع و ةةةق مًةةةم

ول ظةةةـ افرظقةةةي ـؾفةةةو و ةةةق احلةةةوـؿ مول ظةةةـ رظقتةةةف. ؾوحلةةةوـؿ مًةةةراظةةةل ومًةةةم

ككاؾفؿ ظـ ككة رب افعودغ أ ؿ هيتؿقن إظذم ؾؿـ اؾتتون ادًؾؿغ وا

قُْؽْؿ ﴿ غةةةر ؿ  ويـًةةةقن أكػًةةةفؿم خةةة ف ؿقفةةةف معةةةوػ:  ـَ ةَمـُةةةقا َظَؾةةة ِذي ةةة ةةةو اف  َ و َأهي  َيةةة

ـْ َوؾ  إَِذا اْ تَةَدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ُؽْؿ ٓ َيُي  ًَ مةـ  افشةٌوب  اً ؾـجةد ـثةر [261]المائز:ة:﴾َأكُػ

اإلشة مقي دأهبةؿ احلؽةوم أن  ةمٓء  ادًؾؿ ـلؾرادم وكجد ـثةرًا مةـ اعامظةوت
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ـػةةور وٓ تحؽؿةةقن  ةةام أكةةزل احم وفةةق كظةةرت إفةةقفؿ فقجةةد ؿ ـوحلؽةةومم فؽةةـ 

شةةؾطي احلةةوـؿ  ةة  صةةؽ أوشةةع ودايةةرة طفةةقر ظةةدم حؽؿةةي  وإلشةة م أيضةةًو أوشةةع 

مةةـ حؽةةؿ  ةةمٓء إؾةةراد ظةةذ أكػًةةفؿ وظةةذ أ ؾةةقفؿم فؽةةـ مةةع ذفةةؽ  ةةمٓء ٓ 

ؾؿقكةةفم دةةوذا؟ فغؾٌةةي إ ةةقاء ظةةع كػقشةةفؿم ؾفةةؿ إذًا: ؼةةقن اإلشةة م افةةذي يعٌ  طَ يُ 

 ـام يؼقفقن. يف ابقى شقامع احلؽوم 

 ( 00:  17: 33/   459) اهلدى والنور /  

 ِجسة أِن فمططني وَ الضفة الػسبية

يةةةو صةةةقخـو ــةةةو يف إحةةةدى اعؾًةةةوت شةةةلل أحةةةد إخةةةقة شةةةمال ظةةةـ  ادؾؼةةةل:

ه إػ  ؾد مًؾؿ ةخرم فؽقن افؽػةور  جرة أ ؾ افضػي افغر قي إػ  ؾد ظر  ةخر

م شٓ  جةةرة  عةةد افػةةتت» قؼةةقل يف احلةةديٌ:  ¢ن افـٌةةل إ قعقشةةقا ؾقفةةو  قؼقفةةقا: 

 ؾفؾ بذا احلديٌ ظ ؿي يف افػتقى افذ شؿعـو و.. صقخـو؟ 

 ٓم فقس بو ظ ؿي.  افشقخ:

 ومعـك ؾقؿف احلديٌ كػًف.  ادؾؼل:

ؼصقد كػك ابجرة مـ  ة د افؽػةر فقس اد شٓ  جرة  عد افػتت»أوه  افشقخ:

إػ  ةةة د اإلشةةة م مطؾؼةةةًوم وإكةةةام ادؼصةةةقد كػةةةل وجةةةقب ابجةةةرة مةةةـ مؽةةةي إػ 

ادديـيم ٕكف يف أول اإلش م ـون جيى ظةذ وةعػوء ادةممـغ افةذيـ ـةوكقا يف 

مؽي مـ ادًتضعػغ أن هيوجروا مـ مؽي إػ ادديـي  عد أن  دأ افرشقل ظؾقف 

يف  ¢أشوس افدوفي ادًؾؿيم ؾٌعد أن اشتؼر إمةر فؾـٌةل  افً م أن يضع ؾقفو

ادديـيم وأخذ اإلش م يًةتقض  ويتؼةقى يف إرض حقـئةذ ؿةول ظؾقةف افًة م : 

ٓ  جةةرة  عةةد ؾةةتت مؽةةيم أمةةو ابجةةرة  صةةقرة ظومةةي ؾةة  مةةزالم وذفةةؽ مةةـ ظؼويةةد 
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فؼقومةي ادًؾؿغ ادتقارثي افتل يذـر يف ـتى افعؼقدةم ابجرة مووةقي إػ يةقم ا

ـْ َأْرُض اح ِ َواِشَعًي َؾُتَفوِجُروا ؾِقَفو﴿ثؿ افـص افؼرةين:  م ؾفذا [14]النساء:﴾َأَ ْ َمُؽ

افةةةةـص افؼةةةةرةين ثو تةةةةًو ؽةةةةر مـًةةةةقخم أمةةةةو احلةةةةديٌ ؾفةةةةق ـةةةةون مؼقةةةةدًا بةةةةذا افةةةةـص 

 افؼرةينم وفزمـ معغ ـام ذحً أكػًو ؾنذن ٓ معورض. 

 احلؿد ح رب افعودغ.  مداخؾي:

 شمال يًلفف إخ: حًـ.  ؾؼل:اد

 مػضؾ. افشقخ:

أول شمال: ظـ أ ؾ افضػي افغر قيم يعـل  ؾ جيقز أن  رجقا مـ  ادؾؼل:

 إرضم وهيوجروا إػ  ؾد ثوين؟

جيةةى أن  رجةةقام جيةةى أن  رجةةقا مةةـ إرض افتةةل   يتؿؽـةةقا  افشةةقخ:

 اإلش مقي. مـ ضرد افؽوؾر مـفو إػ أرض يتؿؽـقا ؾقفو مـ افؼقوم  شعوير ؿ

ـ إظةةداء مةةـ ادؾؼةةل: ةة ... افضةةػي افغر قةةي ويرحةةؾ إػ  ةة د ثوكقةةيم أصةةٌت َمؽ 

 إرض.

أكةةةو أظةةةرف أكةةةؽ أكةةةً  ةةةدك مؼةةةقل افؽةةة مم صةةةق رأيةةةؽ: ادفةةةوجرون  افشةةةقخ:

 إوفقن افذيـ  وجروا مـ مؽي إػ ادديـيم موذا ؾعؾقا؟

  وجروا ضٌعًو مـ مؽي إػ ادديـي. ادؾؼل:

 ٓ ٓ؟ار افؽ مم أخؾقا ادؽون فؾؽػور وٓ مؽر افشقخ:

  ذا ضٌعًو...  حول وعػفؿ ـوكقا وعػوء.  ادؾؼل:

 مو جوو ـل.  افشقخ:
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 أخؾق و.  مداخؾي:

ضقةةىم أخؾق ةةو و ةةودول أخؾق ةةوم  ةةودول أحًةةـ مةةـ  وديةةؽ يعـةةل  افشةةقخ:

 ؾؽركم ٓ  وديؽ أحًـ مـ  ودول  ؽثر. 

 أحًـ  ودول  ؿ يتؼومؾقا... ادؾؼل:

ؾؼةعم فيو أخل  ورك اح ؾقؽم أكً جيةى أن  ضةع ظؼؾةؽ ورأيةؽ  :افشقخ

مةةةش  ضةةةع ذظةةةؽ فعؼؾةةةؽم ٕكةةةف ٓ مماخةةةذين مفةةةام ـةةةون ظؼؾةةةؽ أكةةةً جٌةةةورم 

وـٌةةرم وـٌةةر جةةدًام ؾلكةةً ٓ مًةةووي صةةقئًو  وفـًةةٌي فعؼةةؾ افرشةةقل ظؾقةةف افًةة م 

 افذي كزل ظؾقف افقحل أوٓ ثؿ ضٌؼف ـام أكزل ظؾقف ثوكقًو. 

جر مـ مؽي إػ ادديـيم ؾؾامذا ٓ يؼتدي ادًؾؿ  ؿفوجرمف مـ ؾفق افذي  و

افٌؾةةد افةةذي ؾقةةف افؽػةةور؟ ؾؽةةرك أكةةً وؽةةرك اكةةف  ؽةةذا أخؾقـةةو افٌؾةةد فؾؽػةةورم أي 

كعةةةؿم ٓزم  ؾةةةقا افٌؾةةةد فؾؽػةةةور مةةةـ صةةةون متفقةةةموا إلخةةةراج افؽةةةوؾر مةةةـ   دـةةةؿ 

 افذي احتؾؽؿ ؾقفم ذفؽ  ق مو ؾعؾف افرشقل ظؾقف افً م. 

 عةةد أن  ةةوجر  ةةق وأصةةحو ف مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةيم مةةوذا ؾعةةؾ؟م  قةةل وفةةذفؽ 

فغزو مؽيم وفذفؽ ؾتحفوم وـون ؿٌؾ ذفةؽ جيؿةع ادًةؾؿغم وتحؼة ؿ حؼةًا 

يف ادديـةةيم اشةةتعداد فغةةزو افٌؾةةد افةةذي اوةةطر مةةـ ادؼةةـغ أكػًةةفؿ أن  ةةرج 

 مـفو. 

 . شعد افػتتٓ  جرة  »ـف اح ظز وجؾ مـ مؽي وؾتحفو ؿول: ؽ  ؾٌعد أن مَ 

ـَ ﴿ؿ ظؼؾؽ وفةق ــةً مةـ أظؾةؿ ظؾةامء افةدكقوم ؽ  وفذفؽ ٓ حُتَ 
و ُأومِقةُتْؿ مِة َومَة

ٓ  َؿؾِقً    ... كعؿ.[11]اإلسراء:﴾اْفِعْؾِؿ إِ

 وفؽـ إػ أي مـطؼي  وجر؟ مو ـؾفو حمتؾي ذي افضػي؟ مداخؾي:
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 ٓ فقًقا شقاء. افشقخ:

 فقش؟ ادؾؼل:

 ٓ. اشؿت يل.  افشقخ:

 مػضؾ.  ادؾؼل:

أكةةةةو  لواؾؼةةةةؽ ظةةةةذ رء مةةةةـ ـ مةةةةؽم فؽةةةةـ مةةةةو أواؾؼةةةةؽ إكةةةةف ـؾفةةةةو  افشةةةةقخ:

حمتؾةةةةةةي.ٓن إلكةةةةةةف يف احت فةةةةةةغم اشةةةةةةؿت يلم يف احةةةةةةت ل ظًةةةةةةؽريم وؾؽةةةةةةريم 

 وثؼويفم ويف احت ل ؾؽري م وثؼويفم ومو يف احت ل ظًؽري.

ؾؤن أكو  و شلفؽ: افًةعقديي مةع إشةػ أن احتؾفةو إمريؽةونم ؾفةؾ أكةً 

 أن افًعقديي أن  ل ـؼٌؾ ظؼيـ شـي؟  ؼدتمع

  ك..  ك.  مداخؾي:

 اح هيديؽ.  افشقخ:

 مـ يقم مو مقػ ةل شعقد ؾوفًعقديي مثؾ مثؾ أن. ادؾؼل:

اح هيةةديؽم اح هيةةديؽم كحةةـ مةةو  ةةدكو كشةةتغؾ  ةةوٕ قاءم  ةةدكو كشةةتغؾ  افشةةقخ:

مـتؼةة يف   دراشي افقاؿعم  ؾ ؿٌةؾ ظؼة شةـغم ظؼةيـ شةـي ــةً مةرى افصةقر

 افًعقديي؟ 

  س  عض كوس.  ادؾؼل:

 أرجق أن اقى  ورك اح ؾقؽ.  افشقخ:

  عض كوس. ادؾؼل:

 صق  عض كوسم صق  عض كوس يعـل؟  افشقخ:
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افصقر افتل معؾؼ أن يف افةدواير افًةعقدييم ادؾةؽم وكويةى ادؾةؽم وأخةق 

 ؼ شـقات؟ ادؾؽم وافع موتم وافع حقل.. افخ.  ذه ـوكً مقجقدة ؿٌؾ ظ

 مو  لظرف.  ادؾؼل:

ضقةةى إذا مةةو  تعةةرف صةةق واجٌةةؽ أكةةً؟ أكةةً افةةع مةةو  تعةةرف.. صةةق  افشةةقخ:

 واجٌؽ؟ 

 مو  و ظرف.  ادؾؼل:

 اوم  تعرف. افشقخ:

 ٓزم أظرف. ادؾؼل:

 صق واجٌؽم واحد مو  قعرف.  افشقخ:

 أمعؾؿ؟ ادؾؼل:

ـْةُتْؿ َؾوْشلَ ﴿ةه. ٓ زم مؼقل ـام ؿول رب افعودغ:  افشقخ: ـُ ِر إِْن  ـْ ُفقا َأْ َؾ افذ 

 . [41]النحل:﴾ٓ َمْعَؾُؿقنَ 

إذن أكةةً مةةو  تعةةرفم ؾلشةةلل افةةذيـ يعؾؿةةقنم اشةةلل مةةـ صةةئً مةةـ ـٌةةور افؼةةقم 

 ـةةةوم اشةةةلفـل أكةةةو افةةةع حججةةةً ث ثةةةغ حجةةةيم ومةةةو أدري ـةةةؿ ظةةةدد افعؿةةةر افةةةع 

 اظتؿر و؟ وأؿؿً يف ادديـي ث ث شـقات. 

صةةقر مةةو ـوكةةً معروؾةةي مةةـ ؿٌةةؾ أ ةةدًام وٓ ـةةون يف أكةةو  ةةو ؿةةقل فةةؽ إن  ةةذه اف

شػورة مـ افًةػورات افًةعقديي أول مةو مةدخؾ مةرى افصةـؿ أمومةؽم مةو ـةون  ةذه 

 افظو رة أ دًا. 

 ـقػ مؼقل أكً: إن أن مثؾ ذاك افزمون؟  ذا ؽؾطم  ذا ؽؾط. 
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 ةل شعقد... احلؽؿ. ادؾؼل:

ظـ ؿقم أو اوظيم  س يو أخل  ورك اح ؾقؽ كحـ مق ؿصدكو كحؽؿ  افشقخ:

جيةةى إكةةف أكةةتؿ ـػؾًةةطقـغ مةةو متحؿًةةقا فٌؾةةدـؿ و ةةوفػقا ذيعةةي كٌةةقؽؿ ٕكةةف ٓ 

ةةَؽ ٓ ُيْمِمـُةةقَن َحت ةةك ﴿يتـوشةةى حؽةةؿ افؼةةع فعؼةةقفؽؿم  ةةذا مةةو جيةةقز:  َؾةة  َوَر  

و ِ  ةةةةةو ؿَ  ِفْؿ َحَرًجةةةةة
ةةةةة ًِ َجَر َ قْةةةةةـَُفْؿ ُثةةةةةؿ  ٓ جَيِةةةةةُدوا يِف َأكُػ قاَم َصةةةةة

قَك ؾِةةةةة ُؿةةةةة ًَ تُحَؽ  قْ َضةةةةة

ؾِقاًم  ًْ ُؿقا َم ؾ  ًَ  . [01]النساء:﴾َوُي

أكةةو  ةةو شةةلفؽؿ أن شةةمال: افةةذيـ خرجةةقا مةةـ ديةةور ؿ ـر ةةو مةةـ افػؾًةةطقـقغ 

وؽةةةةر ؿم  ةةةةؿ أؾضةةةةؾ ظـةةةةد اح أم افةةةةذيـ  ةةةةوجروا ٕن افؽػةةةةور احتؾةةةةقا   د ةةةةؿ؟ 

 شمال: معرف حتؽلم مو معرف مًلل أ ؾ افعؾؿ. 

  وجركو مـ ؾؾًطغ. ادؾؼل:

 ـًةةلفؽ أكةًم كًةلفؽ: كةةقظغ مةـ افػؾًةطقـقغ كةةقع مةـفؿ:  ر ةةقا  مةو افشةقخ:

افةةع ضؾةةع  ويةةده يلخةةذ رء  ةةو يؼةةول أيةةش: خةةػ نيؾةةف وؽةة  ثؿـةةفم و ةةوجروا 

 و ر قا واحتؾقا مًوجد حتك تحقك ادلوى افخ. 

وافةةذي خةةرج ظةةـ  طةةقط وظةةـ مػؽةةر إشةة مل صةةحلم إن  ةةذا  ؾةةد أحتؾةةف 

 خرم أهيام أؾضؾ ظـد اح؟ ةمل افقفقد وأكو  دي أخرج إػ  ؾد إش 

 افع خرج مـ صون ديـفم حوؾظ ظذ ديـف.  ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ ا ورك اح ؾقؽم  س أكو ذـرت فؽ اثـغم ؿؾ يل: إول و افشقخ:

 افع خقؾو ظذ ديـف. ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ اح هيديؽ. ايو أخل ؿؾ يل: إول و افشقخ:
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 حرصو ظذ ديـف.  ادؾؼل:

 ٓ افثوين؟ اإول و خ:افشق

 افثوين.  ادؾؼل:

 ضقى ؿؾفو ـؾؿي نيتكة.  افشقخ:

ؾـحـ أن كؼقل  ؽةذام  ةدل مةو يػةروا خقؾةًو مةـ افؼتةؾم مةـ افًةؾى وافـفةى 

وا إَِػ اح ِ ﴿يػرون إػ اح:   . [16]الذاريات:﴾َؾِػر 

افؽػورم مو  ذا افػرار إػ اح افققم معدومم كتؿًؽ  لوضوكـو و ٌ دكو اًؽ 

 يف ؾرق  غ ادًؾؿ وافؽوؾر. 

 ـو ؿضقف أكو أريد أفػً كظرـؿ  صػتـو مًؾؿغ: أكتؿ معرؾقا أكؽةؿ اقعةًو أن 

 ـةةةوك فػظةةةي مشةةةفقرة ظةةةذ أفًةةةـي افـةةةوس  ةةةل: حةةةى افةةةقضـ مةةةـ اإليةةةامنم  ةةةذا 

م  ذا ـذب ظذ رشةقل شحى افقضـ مـ اإليامن» قؼقفقا إن افرشقل ؿوفف ؿول: 

 . ¢اح 

 ...مداخؾي:

 كعؿ... ظجقى واح.  افشقخ:

إكةةةؽ واح أحةةةى  ؼةةةوع  »افرشةةةقل وؿةةةػ ظةةةذ مؽةةةي يةةةقم  ةةةوجر ؿةةةول:  ادؾؼةةةل:

 . شإرض إيل

اشةةؿع اح هيةةديؽم مةةو جيةةقز مصةةودرة افؽةة مم أكةةو  ةةدي أوصةةؾؽ إػ  افشةةقخ:

  ذا احلديٌ. 

  ورك اح ؾقؽ.  ادؾؼل:
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 زم ٓ. أكو مو ظام أؿقل فؽ حى افقضـ مو... ومو جيق افشقخ:

أوًٓ: ظام أفػً كظرك إن  ةو اعؿؾةي افةع  ةل صةويعي  ةغ افـةوس إن افرشةقل 

 .  ذا ـ م مو أكزل اح  ف مـ شؾطون. شحى افقضـ مـ اإليامن»ؿول: 

 إذن افرشقل مو صت ظـف أكف ؿول: حى افقضـ مـ اإليامن. 

كرجع  ؼك مؼقل: شمال ؾؼفلم شمال ؾؼفةل  عةد مةو ضفركةو إذ ةون مةـ ـةقن 

 . شحى افقضـ مـ اإليامن»افرشقل ؿول 

  ؾ صحقت أن حى افقضـ مـ اإليامن أم جيقز حى افقضـ؟ 

يف ؾرق: رء جيقز ورء فةف ظ ؿةي  ةوإليامنم أي رء فةف ظ ؿةي  ةوإليامن 

 ٓ ٓ؟ اؾفق مًتحى وأكً صوظد حتك يصر ؾرضم صت و

 فؽـ إمر اعويز شقاء ظؾقؽ ؾعؾتف أو مرـتف. 

ريةزيم حةى افةقضـ أمةر ؽريةزيم مثةؾ حةى احلقةوةم ومثةؾ حى افةقضـ أمةر ؽ

ـرا قةةةي ادةةةقتم ؾوإلكًةةةون تحةةةى احلقةةةوة ٓ يؿةةةدح وٓ يةةةذم فؽةةةـ يؿةةةدح ويةةةذم 

خةرـؿ مةـ ضةول ظؿةره » وظتٌور مو يتعؾؼ  حقومف ـام ؿول ظؾقةف افصة ة وافًة م: 

 . شوحًـ ظؿؾف وذـؿ مـ ضول ظؿره وشوء ظؿؾف

وفةذفؽ ؿةول معةول يف حةؼ افقفةقد:  ؾنذن حةى افةقضـ أمةر ؽريةزي يف افـةوسن

و ﴿ ْؿ َمةةةةةةة ـُ وِر ـْ ِدَيةةةةةةة
قا ِمةةةةةةة ُؽْؿ َأِو اْخُرُجةةةةةةة ةةةةةةة ًَ قِْفْؿ َأِن اْؿُتُؾةةةةةةةقا َأكُػ تٌَْـَةةةةةةةو َظَؾةةةةةةة ـَ و  ةةةةةةة ْق َأك  َوَفةةةةةةة

 دوذا؟  [00]النساء:﴾َؾَعُؾقهُ 

إلن اإلكًون يتعؾؼ  قضـةفم ؾةوفتعؾؼ  ةوفقضـ أمةر ؽريةزيم أمةر ضٌقعةلم وفؽةـ 

ؾؾًةةةطغم ؾلكةةةً  تحةةةى ؾًةةةطغ ديـةةةًوم ٓم  حةةةى افةةةقضـ ٓ فذامةةةفم ٓ إلن أروةةةؽ

 حةةً أصةةقات افةةدظوة اإلشةة مقغ  وفتػةةوخر أن مةةـ ـةةامل اإلشةة م وظظؿتةةف أن 
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ٓ ٓ؟  ةل مةـ افـوحقةي اإلشة مقيم أمةو اـؾ   د اإلش م  ق وضـ واحدم صت و

مةةـ افـوحقةةي افغريزيةةي افطٌقعقةةي ادػطةةقرةم افقاحةةد مةةش  قحةةى افةةقضـ ؾؾًةةطغم 

وم  قحى احلورةم ادحؾي افتل وفد ؾقفوم  ذا فف ظ ؿي فوفد ؾق  قحى افٌؾدة افتل

يةةو أخةةل  ةةوإليامنم  ةةذا فةةف ظ ؿةةي  طٌقعةةي اإلكًةةونم وفةةذفؽ ؾقجةةى أن كػةةرق  ةةغ 

ـقن حى افقء ؽريزةم ضٌقعيم ؾطرةم و غ ـقن افقء مـ اإليةامن. طفةر فةؽ 

 افػرق أن؟ ةه...

صة ة وافًة م دةو ظةزم  دي أرجع أكو حلةديثؽم صةحقت أن افرشةقل ظؾقةف اف

ةةة قَ ظةةةذ ابجةةةرة مةةةـ مؽةةةي إػ ادديـةةةي مَ  ف إػ مؽةةةي وؿةةةول: أمةةةو إكةةةؽ اكتٌةةةف  ؼةةةل ج 

احلةةةةديٌ أيةةةةش  تؾةةةةػ إمةةةةر ظةةةةـ ادعـةةةةك افةةةةع دار يف ذ ـةةةةؽ خطةةةةلم خطةةةةلم 

احلةةديٌ فةةقس فةةف ظ ؿةةي  حةةى افةةقضـ أي وضةةـم ـةةون فةةف ظ ؿةةي  حةةى خةةر  ةة د 

م وفةةقٓ   إػإكةةؽ أحةةى  ةة د اح»احم ؿةةول ظؾقةةف افًةة م:  اح وأحةةى  ةة د اح إيل 

م فقةف؟ ٕكةف وضـةف؟ ٓن ٕكةف خةر  ة د احم شأن ؿقمؽ أخرجقين مـؽ مو خرجً

 وٕن  ذه مؽي أحى   د اح إػ احم  وفتويل أحى   د اح إػ رشقل اح. 

 ؾنذن  ذا افؽ م ٓ يطٌؼ ظذ ـؾ   د افدكقو.

و ـام يؼقفقن: ظزاويي؟! أخرج مـ  ؾده مكة ؾؿث ً ٓ جيقز دًؾؿ. كي هب

مؽر و  قؾتػً  قؼقل: أمو إكؽ مةـ أحةى  ة د اح إػ احم وأحةى  ة د اح إيلم 

وفةةق ٓ أن ؿقمةةؽ أخرجةةقين مـةةؽ مةةو خرجةةً؟ مةةو  قجةةقز  ةةذا افؽةة مم ؾلكةةً يةةو 

أخل ؾٌورك اح ؾقؽم افعؾؿ كقرم ؾ  جيقز ف،كًون ادًةؾؿ أن يةتؽؾؿ  غةر ظؾةؿ 

ةةة ﴿اح ظةةةز وجةةةؾ يؼةةةقل:  ٕن ْؿَع َواْفٌََكَ ةةة  ً ٌؿ إِن  اف ِف ِظْؾةةة
َؽ  ِةةة قَْس َفةةة و َفةةة ُػ َمةةة َوٓ َمْؼةةة

 ًٓ ُئق ًْ وَن َظـُْف َم ـَ َؽ 
ؾ  ُأْوَفئِ ـُ   ًؿ اح. [10]اإلسراء:﴾َواْفُػَماَد 
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دةو احتؾةً  38إيةش صةور ؾةقفؿ افقةقمم  جةرة  38مذـر صقخـو أ ؾ  ادؾؼل:

 افةةةع  ـةةةوكم معظؿفةةةؿ افةةةع  ـةةةوك صةةةقخـو ؾؾًةةةطغم معظةةةؿ افعةةةرب وادًةةةؾؿغ

 ققافةةةةقا افؽػةةةةور و قـةةةةوسو ؿ و قميةةةةد ؿم ورأيـةةةةو ظةةةةذ افشوصةةةةي  عضةةةةفؿ  قؼةةةةدم 

ادًةةةةوظدات يف افقؿةةةةً افةةةةع ـوكةةةةً افصةةةةةقاريخ افعراؿقةةةةي مؼصةةةةػ مةةةةؾ أ قةةةةةىم 

 صور مقدة وحى  قـو ؿ صقخـو.إكف إحـو إخقان ٕن  ـعقش مع شقا  ويؼقفقا:

فقةةقم مةةع إشةةػ افشةةديد يعـةةل مةةو أصةةوهبؿ مةةـ يةةو أخةةل ادًةةؾؿقن ا افشةةقخ:

 مصويى ؾصدق اح  ام ـًًٌ أيدهيؿ ويعػق ظـ ـثر. 

ادًةةةةؾؿقن افقةةةةقم ٓ يعؾؿةةةةقن مةةةةـ ديةةةةـفؿ إٓ أصةةةةقوء صةةةةؽؾقي حمضةةةةيم فؽةةةةـفؿ 

 عقدون ظـ احلؼويؼ اإلش مقي اومًوم مـ احلؼويؼ ادعروؾي فةدى اعؿقةع ؿقفةف 

ـ  َوا﴿معةةوػ:  ةة ًُ اْعِ و َخَؾْؼةة ٌُةةُدونِ َوَمةة ٓ  فِقَْع م إٓ فقعٌةةدونم [10]الززذاريات:﴾إِلكةةَس إِ

ؾحقةةثام اؽةةـ ادًةةؾؿ مةةـ افؼقةةوم  عٌودمةةف ح ظةةز وجةةؾ أـثةةر مةةـ أي مؽةةون ةخةةر 

ؾفذا  ق  ؾده افذي يـٌغل أن يـزل ؾقةفم وٓ يتؿًةؽ  قضـةف فؾًةٌى افةذي ذـركةوه 

 ةكػًو. 

ق ؿقؿةةي  ـةةوك حةةديٌ يف صةةحقت افٌخةةوري ومًةةؾؿ فعؾؽةةؿ اقعةةًو معرؾةةقن صةة

افٌخةةوري ومًةةؾؿ ظـةةد ظؾةةامء احلةةديٌم أي مةةـ أصةةت افؽتةةى  عةةد ـتةةوب اح ظةةز 

 وجؾ.

 ـوك حديٌ يؼقلم وأظتؼد أن ـثةرًا مةـ إخقاكـةو احلةوضيـ أن ٓ  ةد أ ةؿ 

ؿد ضرق شؿعفؿ يقمًو مو  ذا احلديٌ وفؽـفؿ مةو خطةر يف  ةوبؿ أن فةف صةؾي مةو 

 هبذا ادقوقع افذي أكو أن أدكدن حقفف. 

ـةةون ؾةةقؿـ ؿةةٌؾؽؿ رجةةؾ ؿتةةؾ مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًو  غةةر حةةؼ »حلةةديٌ كصةةف: ا

ؾلراد أن يتقبم ؾًلل ظـ أظؾؿ أ ةؾ إرض  ةده يًةتػتقفم  ةده يدفةف ظةذ ضريةؼ 
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 ّل دُ ا ةة ص مةةـ اعةةرم افةةذي ـةةون ؿةةد وؿةةع ؾقةةف ؾًةةلل ظةةـ أظؾةةؿ أ ةةؾ إرض َؾةة 

أكو ؿتؾً  م ؾلموه وؿول فف:-ظذ جو ؾ متعٌدم فقس ظو -فًقء حظف ظذ ظو د 

مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًوم  ةةؾ يل مةةـ مق ةةي؟  ؿةةول: ؿتؾةةً مًةةعي ومًةةعغ كػًةةًو و ةةدك 

متةةةقب موفةةةؽ مق ةةةي. ؾةةةام ـةةةون مـةةةف إٓ أن ؿطةةةع رأشةةةف وأـؿةةةؾ ادويةةةي فؽةةةـ افرجةةةؾ 

 ل  حؼقؼي ظوزم ظذ افرجةقع إػ اح مٌةورك ومعةوػم ؾًةللم مةو زال يًةلل حتةك دُ 

كػس  غر حؼم ؾفؾ يل مـ مق ي؟ ؿول:  ظذ ظو م ؾلموه وؿول فف: إين ؿتؾً مويي

 .ش قـؽ و غ افتق ي!تحقل ومـ 

 ـةةو افشةةو د أن أمةةك: وفؽـةةؽ  ةةلرض شةةقءم أخةةرج مـفةةو إػ افؼريةةي افصةةوفت 

 أ ؾفو. 

 ؾخرج افرجؾن ٕكف دوذا ـون يًلل ظـ ظو م ظـ أظؾؿ أ ؾ إرض؟ 

ء ظشةةون يةةدفقه ظةةذ ضريةةؼ ا ةة ص ؾةةذاك افرجةةؾ إول جو ةةؾم ؾؾؼةةل جةةزا

جفؾف أن ؿتؾفم دو افعو  ؿول فف: أكً معقش يف أرض مـتؼ ؾقفو شةػؽ افةدموءم 

وأكةً مطٌعةً  طٌقعةةي  ةمٓء افًةةػوـل افةدموءم ؾةةوخرج مـفةو واكةةٍ  ـػًةؽ مـفةةوم 

 . وفإػ افؼريي افػ كقي افصوفت أ ؾ واذ ى

ؾةةةوكطؾؼ يؿقةةةم إذن  ةةةق نيؾةةةصم إذًا  ةةةق ـةةةام  شةةةلل أ ةةةؾ افعؾةةةؿ؟ مةةةق ظشةةةون 

َؾ ﴿ؿ ؾتةةةقى مـوشةةةى  ةةةقاهم ٓ  ةةةق مًتًةةةؾؿ ٕمةةةر اح: يًتصةةةدر مةةةـف َلُفقا َأْ ةةة َؾوْشةةة

ـُْتْؿ ٓ َمْعَؾُؿقنَ  ـُ ِر إِْن  ـْ  . [41]النحل:﴾افذ 

إذن  ذا افعو  ؿول فف: أمةرك افٌؾةد افتةل أكةً ؾقفةوم ٕ ةو  ؾةد ذيةرةم واذ ةى 

 . غإػ افٌؾدة افػ كقين ٕن أ ؾفو صوحل
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ؽ ادةةقتم جوءمةةف معةةف م يؽةةي افعةةذابم يف افطريةةؼ جةةوءه ادةةقتم جةةوءه مؾةة

ومـ جفي أخرى جوءت م يؽي افرنييم ؾتـوزظً افطويػتونم ـؾ مـ افطةويػتغ 

 أكف مـ حؼفم فقف؟  لظدّ يَ 

 افطويػي إوػ: إن  ذا ؿتؾ مويي كػس  ذا ٓزم كحـ كػورق روحف  وفقكش. 

 افطويػي افثوكقي مؼقل: ٓم  ذا موب إػ اح ظز وجؾ. 

 إفةةقفؿ حؽةةاًمم ؾؼةةول بةةؿ: ؾؼةةول بةةؿ: ؿقًةةقا مةةو  قـةةف و ةةغ ـةةؾ مةةـ ؾلرشةةؾ اح

 افؼريتغ افتل خرج مـفو وافتل أؿٌؾ إفقفو. 

ؾقجدوه إػ افؼريي افتل خرج إفقفو أؿرب مـ افؼريي افتةل خةرج مـفةوم ؾتقفتةف 

 م يؽي افرنيي.

 إذن موذا كلخذ مـ  ذا احلديٌ؟ 

 لكف يتؿؽـ ؾقف أو ؾقفةو مةـ افؼقةوم  أن ادًؾؿ جيى أن  تور افٌؾد افتل يشعر

 ؼيعي اح أـثر مـ افٌؾد افتل يعقش ؾقفو.  

ؽةةةةةقن ستحةةةةةغ متـوصةةةةةحغم إػ مةةةةةو ؿٌةةةةةؾ افًةةةةةـغ كأن يةةةةةو اوظةةةةةي خؾقـةةةةةو 

إخةةةرةم مةةةو أؿةةةقل دخةةةقل إمريؽةةةون يف افًةةةعقدييم صةةةق رأيؽةةةـ حجةةةوب كًةةةوء 

غم يٓ حجةةةةةةةةوب افشةةةةةةةةومقوت: افػؾًةةةةةةةةطقـقغم وافًةةةةةةةةقراافًةةةةةةةةعقديوت أحًةةةةةةةةـ و

 وافؾٌـوكغم ؿؾفو ستحي  ـشقف؟ 

 ... ادؾؼل:

 مو  قجووبم مو  تجووبم مو  تجووب اح اح هيديؽ.  افشقخ:

 مو ـؾ ادـوضؼ واحدة.  ادؾؼل:
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 مو  تجووب.  افشقخ:

 مش ـؾ ادـوضؼ واحدة.  ادؾؼل:

 يو صقخ اح هيديؽم خؾقؽ مـصػ يف افٌحٌ.  افشقخ:

 صت. ادؾؼل:

أؿقفؽ افـًةوء افًةعقديوت  عومةي وافـًةوء افشةومقوت  عومةيم أمةو أكو مو  افشقخ:

  تؼقل يف  قؽ أحًـ مـ  قؽم كعؿ. 

 ... مداخؾي:

 ٓ. مق قؽ افًمالم ـؾ شمال فف جقابم اح هيديؽ. افشقخ:

 ٓ ٓ؟ اأكو     ل ؿقل فؽ يف  قنم يف  و اعامظي  ودولم ؾقفؿ صوحلغ و

 ـفؿ؟  تؼقل: كعؿم فؽـ مو يف  ره أصؾت م

 كو ٓ أظؾؿ  وفؼؾقب. أاح أظؾؿم ٓ يعؾؿ  وفؼؾقب إٓ احم  مداخؾي:

اح هيديؽم اح هيديؽ أ ق أيش إكً  قؼقفقا فةؽ: أ ةق  ؽةر: أي ٓزم  افشقخ:

 يؽقن فؽ ؿدوة يف أ   ؽر اح يرى ظـف مو يؽػقؽ. 

 يعؾؿ مو يف افؼؾقب؟  مداخؾي:

 ؿقل فؽ اـشػ ظـ افؼؾقب؟ يو أخلم اح هيديؽم أكو ظؿ أ افشقخ:

 د  ره أصؾت مـ ادقجقد؟ جمؼقل يل:  ؾ يق مداخؾي:

 مو  تعتؼد ظـ يف  ره... اح  قعد اد يغ ادؿؾقـي؟ افشقخ:

 أموم احم  ق خؾؼ مـو افصوفت وافطوفت.  مداخؾي:
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 صقف أ ق  ؽرم ـقػ ؽر افؽ مم اد يغ ادؿؾقـي افع يره.  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 مو ؾقفو واحد أحًـ مـ ـؾ اعامظي  ودول؟ أيش افؽ م  ذا؟ افشقخ:

 مو  و ظرفم اح أظؾؿ.  مداخؾي:

 أكو  و ظؾؿ صق يف  رهم  ذا ا ر وافؼ  قد اح. 

 ضقى.  افشقخ:

 ( 00:  00: 59/ 527) اهلدى والنور /

 ( 00: 18: 13/ 527) اهلدى والنور /
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 حكي عىن الفمططيٍيني يف بٍاء  

 وحكي اضتيالء  ملطتعىسات اإلضسائيميةا

 الفمططيٍيني عمى أزاضي بعضّي

افًةةةةةمال إول و ةةةةةق: مةةةةةو حؽةةةةةؿ افةةةةةذيـ يعؿؾةةةةةقن يف ؾؾًةةةةةطغ يف  ادؾؼةةةةةل:

إرايض افقفقديةةةةةةي مةةةةةةـ  ـةةةةةةوء ادًةةةةةةتعؿرات افتةةةةةةل اؽتصةةةةةةى.. إرايض افتةةةةةةل 

اؽتصةةةةةةٌفو افقفةةةةةةقد يف  ـةةةةةةوء ادًةةةةةةتعؿرات مةةةةةةـ افػؾًةةةةةةطقـقغ  حجةةةةةةي أ ةةةةةةؿ أوًٓ 

عوفم ثوين رء أ ؿ مضقؼ ظؾقفؿ مـ حقٌ افعؿؾ ومـ حقٌ دخةقل آشتض

ادةةةةول إفةةةةقفؿم  ةةةةذا افًةةةةمال إولم وافًةةةةمال افثةةةةوين: حؽةةةةؿ مةةةةـ اشةةةةتقػ مةةةةـ 

 ادًؾؿغ مـ إؿورب ظذ أرايض إخقا ؿ افذيـ خرجقا مـ ؾؾًطغ.

إذا ـةةةةةون آشةةةةةتق ءم كٌةةةةةدأ  ةةةةةوعقاب ظةةةةةـ افًةةةةةمال افثةةةةةوينم إذا ـةةةةةون  افشةةةةةقخ:

ممؿتةةًو حتةةك ٓ يًةةتقيل افعةةدو ظؾقةةف و ؼةةط إظودمةةف حقةةـام معةةقد ادقةةوه آشةةتق ء 

إػ  ورهيوم ؾفذا مـ  وب دؾع افؼ إـز  وفؼ إصغر ؾقجقزم أمو اعقاب 

ؾ  جيقز افتعوون مع افؽػور ادًتعؿريـ ؾةقام  ةق إظوكةي بةؿ ظةذ  افًمال:ظـ 

 اعقاب؟اشتعامر ؿم وظذ افتؿؽغ بؿ يف أرض ادًؾؿغم واوت 

واوت صقخـوم فؽـ  ؿ ـام  أشؾػً فؽ أ ؿ تحتجقن  ؼصي أ ؿ  ادؾؼل:

 مضقؼ ظؾقفؿ أوًٓ.
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و﴿حجةةةةةةةةي وا قةةةةةةةةي.  افشةةةةةةةةقخ: وِجُروا ؾِقَفةةةةةةةة َعًي َؾُتَفةةةةةةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةةةةةةة  ﴾َأَ ْ َمُؽةةةةةةةة

 م افغويي ٓ مزر افقشقؾي.[14]النساء:

  دي.ضقى صقخـو إذا ـون اشتق ؤ ؿ اشتق ء أ ادؾؼل:

ًَ اعقاب. آشتق ء إ دي مو ــو فـؼقد ـ مـو فق ــو كريد أن  افشقخ: ؾفؿ

كؼقل أن آشتق ء إ دي جويزم ــو  ـؼقل  وفؽؾؿي جيقز واكتفك إمةرم فؽــةو 

ووعـو ذضًوم ومػفقم افؼط جيى مراظوةم إن جوءك زيد ؾلـرمةفم فؽةـ إذا مةو 

 افؼطم ؾقجى مراظوة افؼوط. كعؿ.جوءك ؾؾًً مؽؾػًو  لن مؽرمفم  ذا  ق 

 ( 00:  20: 09/   547) اهلدى والنور / 

 ( 00:  19: 40/   547) اهلدى والنور / 

 

 العىميات االٌتخازية يف فمططني

افعؿؾقةةةوت افةةةع  تؽةةةقن يف افضةةةػي آشتشةةةفوديي آكتحوريةةةي اةةةقز  ادؾؼةةةل:

 ٓ؟ ٓاو

 ٓ مو جيقز. افشقخ:

 (  00:  49:  56/ 678) اهلدى والنور/ 
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 اهلجسة وَ فمططني

خةةر إن صةةوء احم فؼةةد مؽؾؿةةً يف  دايةةي اعؾًةةي ظةةـ ؿضةةقي ابجةةرة  مداخؾةةي:

 و ذا مقوقع حؼقؼي خطر جدًا.

 خر إن صوء اح. افشقخ:

إن صةةةوء اح معةةةوػم فؼةةةد اشةةةتؿعً فؾؼةةةيط رؿةةةؿ الًةةةاميي وشةةةٌعي  مداخؾةةةي:

 ي أ ؾ ؾؾًطغ.وظؼيـ يف حديٌ دار  غ ضوفى ظؾؿ و قـؽ ظـ ؿضق

 كعؿ. افشقخ:

 وشلل ظـ حؽؿ ابجرة مـ ؾؾًطغ و كع.. مداخؾي:

 ... مداخؾي:

إن صةةوء احم وفؼةةد ضةةرأ شةةمآً ظةةـ ؿضةةقي أ ةةؾ ؾؾًةةطغ مةةـ ؾؾًةةطغ  مداخؾةةي:

إػ دار ابجرة واشتؿعً فؾؼيط ددة ث ثي أيوم حتةك  ةذه افؾحظةي وأكةو أـةرر 

 كوس. افؼيط حتك أؾفؿ مو يؼقل صقخـو إشتوذ

  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 حتك ٓ كظؾؿ افشقخ. مداخؾي:

 جزاك اح خر. افشقخ:
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ؾةةقام ؿةةد يـًةةى إفقةةف أو ؾةةقام ؿةةد كًةةى إفقةةف مةةـ  عةةض أدظقةةوء افعؾةةؿم  مداخؾةةي:

 كعؿ وأ ق أنيد يعؾؿ.

 كعؿ. افشقخ:

ن دار ابجةةةرة جيةةةى ظةةةذ ـةةةؾ ادًةةةؾؿغ أن إافةةةذي أريةةةد أن أؿقفةةةف  مداخؾةةةي:

ومتفو وظذ إكشويفو حتك  وجر مـ دار افؽػر ومةـ دار احلةرب يتعووكقا ظذ إؿ

 إػ دار ابجرةم وكحـ كتػؼ مع افشقخ يف  ذه ادًلفي.

 ٓ  لسم فؽـ أكً أن مؼقل: دار ابجرة ؽر مقجقدة؟ افشقخ:

 أؿقل: أن دارا بجرة ؽر مقجقدة. مداخؾي:

 ظجقى.  افشقخ:

فف  و يمشةػ فةف أن افًةعقديي  كعؿ مؽؾؿً إػ ذفؽ افرجؾ وؿؾً مداخؾي:

 ـوكً ؿٌؾ ظؼ شـقات ٓ معؾؼ صقرًام وأن اد ؾقفو افصقر وافؽذا 

 كعؿ. افشقخ:

ـلين ؿةد ؾفؿةً مةـ حةديثؽ أن افًةعقديي  ةل دار ابجةرة ومصةؾت  مداخؾي:

 ٕن مؽقن دار  جرة.

 وؾفؿً أن افدار افتل أكً ؾقفو دار  جرة ؟ افشقخ:

ريةد أن أصةؾ إػ مةو  ةل صةػي دار ابجةرةم وكحةـ   أؾفةؿ  ةذا أكةو أ مداخؾي:

كعؾةؿ مةةـ شةةرة افرشةةقل ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م أكةةف ؿٌةةؾ أن هيةةوجر إػ ادديـةةي أو 

ؿٌؾ أن يقحك إفقف  وبجرة إػ ادديـةي  حةٌ ظةـ دار ابجةرة  دايةي  عةٌ  عةض 

افصةةحو ي إػ احلٌشةةي ورجةةع افصةةحو ي مةةـ احلٌشةةي وضٌعةةًو شةةلفق ؿ ظةةـ أووةةوع 
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  يعـةةةةةل: يًتصةةةةةؾت افرشةةةةةقل افًةةةةة م أرض احلٌشةةةةةي أن مؽةةةةةقن دارًا احلٌشةةةةةي و

فؾفجةةرةم ثةةؿ  عةةٌ  عضةةًو إػ حيةةمقت أو شةةلل افقؾةةقد افتةةل ـوكةةً مؼةةدم ظؾقةةف 

افص ة وافً م ظةـ حيةمقت يف افةقؿـ ؾقجةد أن افةقؿـ ٓ مصةؾت دار  جةرة 

 أيضًو.

 ظػقًا  ذا فقس شمآً  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 أكو ؿؾً الس دؿويؼ. افشقخ:

 ... مداخؾي:

 أكً شتلخذ ا ؿس افدؿويؼ ظذ حًو ؽ. افشقخ:

 إن صوء اح واح.. مداخؾي:

 أ دًا صقف مو  ق افًمال. افشقخ:

 حتك كر ط  دايي يعـل: جؾًتؽ. مداخؾي:

 ٓ  لس  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

إػ أيةةةـ ؿؾـةةةو هيةةةوجروا أكةةةو أفػةةةً كظةةةرك أكةةةف دةةةو مؽؾؿـةةةو ظةةةـ ابجةةةرة  افشةةةقخ:

 افؾقٌققن وأمثوبؿ؟ 

 كعؿ. مداخؾي:

 إػ دار ٓ  جرة؟ افشقخ:
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 إػ ديور اإلش م. مداخؾي:

  ؽذا ؾفؿً. افشقخ:

 إػ ديور اإلش م. مداخؾي:

 ضقى. افشقخ:

 إػ ديور ادًؾؿغ. مداخؾي:

 ؾنذًا ـقػ مؼقل: أكف فقس  ـوك دار  جرة؟  افشقخ:

 أصؾ: مو  ل صػوت دار ابجرة؟ مو أكو أريد أن مداخؾي:

 يو أخل اشلل  دل مو معؿؾ حموضة اشلل. افشقخ:

 ٓ مو شلظؿؾ حموضة أكو يعـل.. مداخؾي:

 ٓ اشؿت يل يو أخل  ورك اح ؾقؽ  افشقخ:

 ... حموضة. مداخؾي:

ؾقةةف واحةةد يريةةد يًةةلل شةةمال  تكةم مةةو  ةةق يتعةةرض بةةذا افتػوصةةقؾ  افشةقخ:

 ل.. مو  ق  ؽذا يؽقن افًمالم أكً أوًٓ مؼقل: فقس واحلٌشي ومو احلٌشي و 

كف جيةى أن يؽةقن  ـةوك دار  جةرة مثةؾ دار إ ـوك دار  جرةم ضقى مـ ؿول فؽ 

 افرشقل ظؾقف افً مم  ؾ  ـوك  عد رشقل اح؟ 

 ... ٓ مداخؾي:

ؾنذًا دوذا مدير افؽ م ظذ ظدم وجةقد دار  جةرة وأكةً مةممـ معةل  افشقخ:

أن  ـوك دار إش م  ذا يؽػل ٕن يؼقؿ احلجي ظذ افؽػور افةذيـ  ـام ؿؾً ةكػوً 

يًؾؿقن يف   د ـػر ؿ أن هيوجروا إػ  ؾد إش ملم ـذفؽ كؼقؿ احلجةي ظةذ 
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ادضةةةطفديـ مةةةـ ادًةةةؾؿغ يف افةةةٌ د اإلشةةة مقي ؿةةةدياًم أن هيةةةوجروا إػ  ةةة د 

 اإلش م افتل ٓ اوطفود ؾقفو.

 كعؿ. مداخؾي:

أدرت ادقوقع ظذ دار  جةرة وأكةف ٓ يقجةد  ـةوك دار  ؾؾامذا أكً افشقخ:

 جرة ومـ افذي يؼقل مـ ظؾامء ادًؾؿغ خؾػًو ؾض ً ظـ شؾػ أكةف جيةى أن 

يؽةةقن دار  جةةرة؟ ٓم  ةةذا خطةةل يف ضةةرح افًةةمالم ؾلكةةو أريةةد أن أؾفةةؿ أن مةةو  ةةل 

حصقؾي ؿراءمؽ يف ث ثي أيوم ـةام ؿؾةً فتؾةؽ إذضةيم أكةو مةو ذـةرت أكةف جيةى 

يؽةةقن  ـةةوك دار  جةةرة وٓ يؿؽةةـ دًةةؾؿ أن يؼةةقل أكةةف جيةةى أن يؽةةقن  ـةةوك  أن

ٓ  جرة  عد »دار  جرةن ٕن  ذه ابجرة فـ متؽرر وفذفؽ جوء يف احلديٌ : 

 .شافػتت

 كعؿ. مداخؾي:

 أي مو ؾقف مديـي كٌقيي أخرى إػ أن مؼقم افًوظي. افشقخ:

 ضقى. مداخؾي:

 فق يف ؽر  ذه ادـوشٌي.فؽـ احلؼقؼي ـام ؿول افشوظر و افشقخ:

 ف  ااابهوا إن مل تكوىاااوا مااا له 

 

 

 

 إن ال  ااابا  اااالكرا  فااا   

ؾـحـ كريد أن كقجد  ؾدًا إش مقًو أؿرب مو يؽقن إػ حتؼقةؼ اإلشة مم كحةـ  

ٓ كطؿع أن كجد خؾقػي يشٌف ظفد ا ؾػوء افراصديـم  ؾ يشٌف ا ؾقػي ا ةومس 

 أاعغ.و ق ظؿر  ـ ظٌد افعزيز ريض اح ظـفؿ 

فؽةةـ كريةةد حةةوـاًم تحؽةةؿ  ةةام أكةةزل اح جيعةةؾ  دؾةةف احلؽةةؿ  ةةام أكةةزل احم أمةةو 

 . شمو   مروا ـػرًا  قاحو»أكف أخطلم أمو أكف اكحرف ؿؾق ً أو ـثرًا 
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  قاحو كعؿ. مداخؾي:

ؾفـةةةوك  ةةة د إشةةة مقي ـثةةةرة واحلؿةةةد ح ٓ كةةةزال واحلؿةةةد ح شةةةقٌؼك  افشةةةقخ:

 قاحةةةًو وإكةةةام وجةةةد  ةةةذا يف  عةةةض مؾةةةؽ افةةةٌ د ؾـةةةلمر  إمةةةر ـةةةذفؽ ٓ كةةةرى ـػةةةراً 

افشةٌوب ادًةؾؿ ادضةطفد أن يػةر  ديـةف وأن هيةةوجر  ديـةف مةـ افٌؾةد افةذي أظؾةةـ 

افؽػر رأشف إػ  ؾد ٓ يزال واحلؿد ح يف خر ـثر وأكو ؿؾً  ةذا افؽة م ةكػةًوم 

 يط.ؾنذًا  ورك اح ؾقؽ أظطـو مو  ل ادشؽؾي افتل ظرض فؽ  وفـًٌي فؾؼ

 كعؿ.  مداخؾي:

   ش ـؾؿي دار  جرةن افشقخ:

 ...  مداخؾي:

 ٕن  ذه مو كطؼ كعؿ.  افشقخ:

 ...  مداخؾي:

 جزاك اح خرًا. افشقخ:

 ٓ ٓم أكو فًً جدفقًو أريد أن أمعؾؿ. مداخؾي:

 جزاك اح خرم  افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

 ذفؽ  ق افظـ  ؽ. افشقخ:

   ورك اح ؾقؽ.إن صوء اح مداخؾي:

 مػضؾ. افشقخ:
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اح يٌةةةةةةةورك ؾقةةةةةةةؽ. ؿضةةةةةةةقي ؾؾًةةةةةةةطغ ؿضةةةةةةةقي خوصةةةةةةةي وبةةةةةةةو  عةةةةةةةض  مداخؾةةةةةةةي:

ا صقصةةةقوتم يعـةةةل:  ؽةةةـ أشةةةتدل  حةةةديٌ افةةةقارد يف ـتةةةوب افتةةةوج اعةةةومع 

فئصةةقل افةةذي يرويةةف ظٌةةد اح  ةةـ ظؿةةر ريض اح ظةةـفام ظةةـ افـٌةةل ظؾقةةف افصةة ة 

أ ةؾ إرض أفةزمفؿ مفةوجروا  شةتؽقن  جةرة  عةد  جةرة ؾخقةور»وافً م ؿةول: 

ويٌؼةةةةةك يف إرض ذار أ ؾفةةةةةو مؾػظفةةةةةؿ أروةةةةةفؿ  -و ةةةةةل افؼةةةةةدس-إ ةةةةةرا قؿم 

 ةذا احلةديٌ رواه أ ةق  شمؼذر ؿ كػس اح وحتؼ ؿ افـةور مةع افؼةردة وا ـةوزير

 داود  ًـد صوفت ٓ أظؾؿ مدى صحي  ذا احلديٌ. 

 ٓ  لس. افشقخ:

  ذه كؼطي. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

فـؼطي أن ظـدمو كجد أو كـظةر إػ أ ةؾ ؾؾًةطغ ساع مةع افقفةقد ا مداخؾي:

وأكةةةةةةً أظؾةةةةةةؿ  ةةةةةةورك اح ؾقةةةةةةؽ يف هيةةةةةةقد وكجوشةةةةةةتفؿ وحؼةةةةةةد ؿ ظةةةةةةذ اإلشةةةةةة م 

 وادًؾؿغ.

  ذا مـ افؽ م افذي ٓ كريده يو أخل. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 ٕن معروف  ذا ـؾف. افشقخ:

 معروف كعؿ.  مداخؾي:

 دشؽؾي؟كحـ كـظر مو  ل ا افشقخ:

 إصؾم ادشؽؾي. مداخؾي:
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 كعؿ.  افشقخ:

ظـةةدمو ؿؾةةً فؾرجةةؾ أكةةف جيةةى ا ةةروج إػ دار اإلشةة مم فةةقس دار  مداخؾةةي:

 ابجرة إػ دار اإلش م.

 ٓ مؼؾ ا روج. افشقخ:

 ابجرة. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ابجرة مـ أرض ؾؾًطغ. مداخؾي:

 كعؿ. ضقى. افشقخ:

 مـ أرض احلرب. مداخؾي: 

 كعؿ. شقخ:اف

ضقةةةى ـقةةةػ كريةةةد كقؾةةةؼ  ةةةغ  ةةةذا افؽةةة م وحةةةديٌ افرشةةةقل ظؾقةةةف  مداخؾةةةي:

 .شفتؼومؾـ افقفقد أكتؿ يف أــوف  قً ادؼدس»افص ة وافً م: 

 كعؿ.  افشقخ:

 احلديٌ افع معرؾف. مداخؾي:

 أي كعؿ.  افشقخ: 

 ظؾؿـو  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

ك  ةذه افشةٌفيم )اكؼطةوع( أؾضةؾ  ورك اح ؾقؽم أكو  ؼقل فق ؽرك أفؼة افشقخ:

 مـ ادًجد احلرام؟
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 ٓ  مداخؾي:

 ضقىم  قً ادؼدس أؾضؾ مـ مؽي؟ افشقخ:

 ٓ. مداخؾي:

ضقةةىم أي ابجةةرمغ أخطةةرم ةبجةةرة افتةةل  ةةوجر رشةةقل اح مةةـ مؽةةي  افشةةقخ:

 أم  ذه ابجرة افتل كحـ كؼسحفو؟

  جرة افرشقل ظؾقف افص ة وافً م. مداخؾي:

 نذًا  ذه مـ  وب أوػ.ضقىم ؾ افشقخ:

ؾؾةةامذا أكةةً مًةةتعظؿ وؿةةدمً ادؼدمةةيم  ـقةةً ظةةذ ذفةةؽ احلةةديٌ أكةةف  ةةوجر 

 إ را قؿ ظؾقف افً م.

 كعؿ.  مداخؾي:

أول مفوجر إ را قؿ ظؾقف افً م فقس  ق  قً ادؼدس ؾؼةط  ةؾ  ةل  افشقخ:

   د افشوم ـؾفو.

  شؽؾ أظؿ. مداخؾي:

 أفقس ـذفؽ؟ افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

ضقىم ؾنذا ـون افرشقل ظؾقف افً م شـ فؾؿًؾؿغ أن هيةوجروا مةـ  :افشقخ

 ؾد يضطفدون ؾقف هبجر ؿ مـ ادًةجد احلةرامم أوًٓ ـةام ذـةرت أن هيةوجروا 

 إػ احلٌشي و ل   د ـػر. 

 كعؿ.  مداخؾي:
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كعةةةؿ. ؾًةةةٌحون اح إذا افرشةةةقل شةةةـ  ةةةذه افًةةةـي أن هيةةةوجر أصةةةحو ف  افشةةةقخ:

 د افؽػر إػ احلٌشي افـجور  ذا.ادظطفدون مـ مؽي إػ   

 كعؿ.  مداخؾي:

ضقىم دوذا مًتغرب أكً مًؾاًم يممـ  وح ورشقفف وتحةرص ظةذ  افشقخ:

امٌةةةوع افرشةةةقل ظؾقةةةف افًةةة م يف حةةةدود اشةةةتطوظتف أن يـصةةةت إخقاكةةةف ادًةةةؾؿغ 

 ـػوـؿ إفؼوًء فؾـػقس يف افتفؾؽيم إراؿي فدموء ادًؾؿغ ظٌثًو.

يف افٌ د افعر قي )ظغ مو  تؼو ؾ نيرز( افدول اإلش مقي يف إمثول افعومقي 

افتةةةةةةةل ظـةةةةةةةد و افؼةةةةةةةقة وافًةةةةةةة ح وافطقةةةةةةةورات وافةةةةةةةد و وت متػرجةةةةةةةيم وافشةةةةةةةعى 

افػؾًةطقـل  ةق افةذي يؼو ةؾ افةد و وت وافطةرات و.. و.. إػ ةخةرهم  ةمٓء أكةً 

مظةةـ شةةقخرجقن افقفةةقد )وظةةذ ؿةةقل ذفةةؽ افةةدجول افةةع ؾطةةس افةةع ـةةون يعؾةةـ 

 ةةةةةةمٓء ل افقفةةةةةةقد يف افٌحةةةةةةر(م أكةةةةةةً مظةةةةةةـ أن افػؾًةةةةةةطقـقغ إخقاكـةةةةةةو أكةةةةةةف شةةةةةةرم

فود  ةةةةمٓء شةةةةقتؿؽـقا مةةةةـ رمةةةةل افقفةةةةقد يف ادضةةةةطفديـ مةةةةـ افقفةةةةقد ذ اوةةةةط

 افٌحر؟ 

  ضٌعًو ٓ. مداخؾي:

إذاً َ  ةةةذا  ةةةورك اح ؾقةةةؽ  ةةةمٓء أوجةةةى ظؾةةةقفؿ ابجةةةرة مةةةـ ؽةةةر ؿن  افشةةةقخ:

فر واحةةةد يؼتؾةةةفم ؾفةةةذه ٕ ةةةؿ يؼتؾةةةقن ـةةةؾ يةةةقم  وفعؼةةةات مؼو ةةةؾ هيةةةقدي ـةةةؾ صةةة

ابجةةرة افتةةل أكةةً اشةةتغر تفو افعؽةةس  ةةق افصةةقاب اومةةًوم ؾؾةةذفؽ أكةةو أؿةةقل فةةؽ 

أوًٓ أذن فؾضةةةعػوء ادضةةةطفديـ يف مؽةةةي أن هيةةةوجروا  ¢... إذا ـةةةون افرشةةةقل 

إػ احلٌشةةةي دار افـصةةةورى يقمئةةةذم كحةةةـ افقةةةقم كؼةةةقل افقةةةقم: ٓ  ةةةوجروا إػ دار 

 إلش مم  ذا أوًٓم افـصورى وإكام  وجروا إػ دار ا
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حقةةـام أذن اح فةةف  ةةوبجرة مةةـ مؽةةي إػ ادديـةةي وؿةةػ  ¢ثوكقةةًو : رشةةقل اح 

  ؽذا ظذ جٌؾ موذا؟ 

 ؿٌقس وإٓ موذا؟ 

أمةو أكةؽ مةـ أحةى  ة د »أ  ؿٌقس  ذا  قم ؾوفتػةً إػ مؽةي وؿةول:  افشقخ:

أن ؿقمةةةةؽ اح إيل مةةةةـ أحةةةةى  ةةةة د اح إػ اح ومةةةةـ أحةةةةى  ةةةة د اح إيل وفةةةةقٓ 

 . شأخرجقين مـؽ مو خرجً

إذًا  ةةةذا رشةةةقل اح ؿؾٌةةةف متعؾةةةؼ  ودًةةةجد احلةةةرام افةةةذي جعؾةةةف مةةةوذا؟ مةةةلوى 

 فؾـوس ـام يف افؼرةن افؽريؿ.

 مثو ي فؾـوس وأمـًو. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 مثو ي فؾـوس وأمـو. مداخؾي:

 ) مثو ي فؾـوس وأمـو(. أي كعؿ.  افشقخ:

 ـػًةف ثةؿ  نخقاكةف افةذيـ حلؼةقا  ةفم ؾةنذا ـةون  ؾقضطر فؾفجةرة فؾخة ص أوًٓ 

 و ةةةق  قةةةً  ةةةق مةةةـ أؾضةةةؾ  ةةة د اح  ةةةوجر ؾؾةةةامذا ٓ هيةةةوجر مةةةـ ثوفةةةٌ  ةةة د اح

طفدون وٓ شةقام و ةؿ يف ـةؾ يةقم يعةذ قن ثةؿ أكةً ادؼدسم ادًةؾؿقن ادضة

 اد مـ يًؿك  امذا مٌع ظرؾوت مو  ق اشؿ افتـظقؿ؟ 

 مـظؿي افتحرير. مداخؾي:

 ؿي افتحرير.مـظ افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:



 الكضية الفلشطينية ---------------------------------------------- املنوخ جامع تراث العالمة األلباني يف

733 

 مـظؿي افتحرير  ودئوت و وٕفقف وظـده ر ام. افشقخ:

 ... مداخؾي:

 مول وش ح وإػ ةخرهم و ؿ يتػرجقا ظذ.. افشقخ:

 ؽثوء ـغثوء افًقؾ. مداخؾي:

 كعؿ؟ افشقخ:

 ؽثوء ادـظؿي معروؾي أ و ؽثوء. مداخؾي:

  ذا  ق. افشقخ:

 أي كعؿ.  مداخؾي:

 وذا يػعؾ يو أشتوذ ...ضقىم م افشقخ:

أفةقس أن مطؾةقب مةـ  شوفؽةـ جفةود وكقةي»أكو أؿةقل: يعـةل: ؿضةقي  مداخؾي:

 ـؾ ادًؾؿغ أن جيو دوا يف ؾؾًطغ يف داخؾ ؾؾًطغ ويف خورجفو.

 ةةذا افًةةمال أيضةةًو جةةوكٌل اومةةًو مةةـ افةةذي جيو ةةد يةةو أخةةل؟ أكةةً مةةو  افشةةقخ:

 ـةقع ؿوكقكةًو أن يؼةومؾقا مةـ  معرف ووعؽ  ـوم مو معرف أن افقفقد أن يعـةل:

 ؿٌؾ ادًؾؿغ؟

 معروف. مداخؾي:

 ؾنذًا دوذا متجو ؾ افقاؿع  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

أكةو ٓ أريةد أن أاو ةةؾ ضقةى  ـةوك مةةوظؾقشم أكةً مؼةقل: أٓ جيةةى  مداخؾةي:

 .شوفؽـ جفود وكقي»
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 كعؿ.  مداخؾي:

ن ٓ  ةةق أن جيةةى أن كؼةةػ ـؾؿةةي  ةةؾ يؽةةقن اعفةةود  حةةامس إكًةةو افشةةقخ:

دوفةةي وٓ  ةةق حةةوـؿ وٓ  ةةق وةةو ط وٓ  ةةق إكةةام صةةوب مةةتحؿس إػ ةخةةرهم  ةةذا 

  ق اعفود يف شٌقؾ اح؟

 ٓ  مداخؾي:

ـْ ِرَ وِط ﴿إذًا يو أخل ؿول معوػ:  افشقخ: ٍة َوِم ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم َوَأِظد 

ُدو   ُدو  اح ِ َوظَة ؿْ اْ َقِْؾ ُمْرِ ٌُةقَن  ِةِف ظَة م  ةذا ا طةوب ؿٌةؾ ـةؾ رء [06]األنفزال:﴾ـُ

دـ؟  ذا ا طوب ؿٌةؾ ـةؾ رء دةـ؟ ؿٌةؾ ـةؾ رءم  ةذا  حةٌ كحةـ ؾرؿـةوه 

 يف ظدة أذضي.

 كعؿ.  مداخؾي:

أظدو خطوب فؾؿممـغ أيـ  ؿ ادممـقن افذيـ يلـؾقن افر و؟ افذيـ  افشقخ:

 ؿ.. يتدا رون؟ افذيـ يتخوصؿقن؟ افذيـ يتحز قن؟ ـؾ حزب  ام فدهي

كحةـ جيةى أن أن كـظةر فؾؿقوةقع جةذريًو مةةـ أيةـ كٌةدأ  وعفةودم مةـ افةةذي 

 جيو دم مو ؾقف مـ جيو د؟ مو ؾقف مـ جيو د يو أخل فذفؽ.

 .﴾افذيـ ةمـقا و وجروا وجو دوا﴿ مداخؾي:

 كرجع.. كعؿ؟ افشقخ:

 .﴾افذيـ ةمـقا و وجروا وجو دوا ﴿ مداخؾي:

 أيـ  ؿ؟  افشقخ:

 امن ثؿ  جرة ...أول رء إي مداخؾي:
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  ذا  ق ؾتٌدأ  وإليامن. افشقخ:

 ...  ذا افؽ م. مداخؾي:

 أن كٌدأ  وإليامن  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 إن صوء اح. مداخؾي:

 ٓ مػؽر يف ا واي وجو دوام  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اعفود يٌدأ  وٕخر حقـام متفقل افـػقس فؾجفود يف شٌقؾ اح. افشقخ:

ؾفةةؾ ادًةةؾؿقن  شادجو ةةد مةةـ جو ةةد  ةةقاه ح»قل ظؾقةةف افًةة م: يؼةةقل افرشةة

افقةةةقم جيو ةةةدون  ةةةقا ؿ ح؟ مةةةع اكتشةةةور افػًةةةؼ وافػجةةةقر وافتةةةزج وأـةةةؾ افر ةةةو 

وإػ ةخةةرهم فةةذفؽ كحةةـ فـةةو ـؾةةامت ٓ  ةةد مةةـ حتؼقةةؼ ـؾؿتةةغم مصةةػقي ومر قةةيم 

ٓ يعرؾقكةف  ادًؾؿقن افققم ٓ يػفؿقن إش مفؿ ؾفاًم صحقحًو  دءًا مةـ احم اح

ـام ظرؾـو  ـػًةف يف ـتو ةف ويف  ةدي كٌقةفم ٓ يعرؾةقن كٌةقفؿ أي  لحؽومةف وشةـتف 

وو إػ ةخرهم فذفؽ ؾـحـ  عقديـ جدًا جدًا ظـ اعفود جفود افؽػورم وؿٌةؾ أن 

يػةةةقمـل أكةةةً مظةةةـ أن افقفةةةقد شةةةقخرجفؿ أ ةةةؾ ؾؾًةةةطغ وكحةةةـ كةةةرى مةةةـ أ ةةةؾ 

ؼةةقى احلؽقمقةةي متػةةرجم فةةقس ؾؾًةةطغ ـةةؾ يةةقم اوظةةي يةةذ حقن ذ ةةت افـعةةوج واف

 ةةمٓء وإكةةام حقةةـام يعةةقد ادًةةؾؿقن إػ ديةةـفؿ وير ةةقن أكػًةةفؿ مر قةةي صةةحقحي 

مر قةةةةةةةةةي إيامكقةةةةةةةةةيم مر قةةةةةةةةةي موديةةةةةةةةةي شةةةةةةةةة حقين ٕكـةةةةةةةةةل أؿةةةةةةةةةقل دةةةةةةةةةو ؿةةةةةةةةةول معةةةةةةةةةوػ: 

وا﴿  خطوب دـ؟  [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 فؾؿممـغ. مداخؾي:
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ةٍ ﴿ افشقخ: ق  ـْ ؿُة م  ةؾ كًةتطقع افقةقم أن كعةد افؼةقة [06]األنفزال:﴾َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم

 فق ــو مممـغ؟

 كعؿ.  مداخؾي:

إذًا ؾؾـحوول أن كؼقم  ام كًتطقع مـ افؼقوم و ق أن كؽقن مممـغ أي  افشقخ:

أن كممـ  ام جوء يف افؽتةوب وافًةـي وأن كعؿةؾ  ةام جةوء يف افؽتةوب وافًةـي يف 

ر مةةـ افشةةٌوب أن حةةدود ضوؿتـةةوم أكةةو أؿةةقل يف ـثةةر مةةـ مثةةؾ  ةةذه ادـوشةةٌي ـثةة

 متحؿس حوضط دأ ف وجفوده مع حؽومف ادًؾؿغ.

) مٓء يًؿق ؿ اوظي مؽػر مث ًم ةه  د ؿ تحور قا حؽوم ادًؾؿغم فؽ 

 يو حٌقٌل حورب كػًؽ أكً ؿٌؾ ـؾ رء أكً كود كػًؽ وحتورب ؽرك(.

 حزب افتحرير. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 حزب افتحرير. مداخؾي:

فتحريةةةر واوظةةةي افتؽػةةةر وابجةةةرة إػ ةخةةةرهم ؾؼصةةةدي أن حةةةزب ا افشةةةقخ:

أؿةةةةقل:  ةةةةمٓء كًةةةةقا أكػًةةةةفؿم ؾوكشةةةةغؾقا  ةةةةامذا؟  حؽةةةةومفؿم  قةةةةـام افعؽةةةةس  ةةةةق 

أول مو  ةدأ  ةدأ  ةامذا؟  ةدأ  ةدظقة افـةوس إػ صةفودة أن  ¢افصقابم رشقل اح 

ـ وا مةةةيريةةةدون أن جيو ةةةدوا احلؽةةةوم مةةةو  ةةةدؤ ٓ إفةةةف إٓ احم ؾفةةةمٓء افةةةذيـ افقةةةقم

 ا ط مـ افـؼطي افتل  دأ ؾقفو افرشقل ظؾقف افً م.

فذفؽ مو ؾقف ؾويدة مـ افٌحٌ واعةدال وافتحةزب وافتؽتةؾ إذا   يؽةـ ظةذ 

م وذفؽ  وفـًٌي إفقـو  عدمو جئـو  عد افرشةقل  خؿًةي ¢مو ـون ظؾقف رشقل اح 
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كو ظؼةةة ؿةةةرن ٓ  ةةةد مةةةـ افتصةةةػقي وافس قةةةيم أن فةةةق ضرحةةةً شةةةمآً مؼؾقةةةديًو ظـةةةد

 .شأيـ اح؟»حقـام شلل اعوريي:  ¢مؾؼقـوه مـ كٌقـو 

 .شؿوفً: يف افًامء» مداخؾي:

اح يف ـؾ مؽةون يعـةل: اح  :فؽيؼقفقن ققم افشلل ادًؾؿغ اضقى  افشقخ:

  وفقز اح يف افٌورات يف ا امرات..ديف اف

 حوصو حوصو.. مداخؾي:

ح  ةداكوم فؽةـ افةع جيو ةد أكو وأكً كؼقل: حوصةو واحلؿةد ح افةع ا افشقخ:

 افؽؾؿي  ذهم فق ــتؿ معؾؿقن.  معف مؼومؾ معف شقؼومؾقك ٕكؽ مؼقل

 كعؿ.  مداخؾي:

ؾؾذفؽ  ةورك اح ؾقةؽ ابجةرة واجٌةي ظةذ ـةؾ مةـ يًةتطقعم و ةذا ٓ  افشقخ:

 ػ اح كػًًو إٓ وشعفو.ؾ د مـف و ذاحؽؿ ذظلم أمو ٓ يًتطقع ؾ  يؽ

 وكختك إن صوء اح.... افؼيؽ  س  مداخؾي:

 مػضؾ. افشقخ:

ؿةةةول فةةةؽ افرجةةةؾ يعـةةةل: معـومةةةف كةةةسك أرض ؾؾًةةةطغ فؾقفةةةقد يعقثةةةقا  مداخؾةةةي:

 ويػرحقا ؾقفو ـام تحؾقا بؿ.

 ٓ كحرق أكػًـو ـوفـعول فؾقفقد أحًـم إحًـ. افشقخ:

 ... يو أخل. مداخؾي:

 يو أخل  ورك اح ؾقؽ. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:
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 اإلش مقي إذا وؿع ادًؾؿ  غ ذيـ  مـ افؼقاظد افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اختور أؿؾفام ذًا. افشقخ:

  ورك اح ؾقؽ. مداخؾي:

  ذا أوًٓ. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

وثوكقًو ـؾؿي احلؼ ٓ يتصقر يتٌـو و ـؾ مًؾؿم فق ـون إمر ـذفؽ مو  افشقخ:

 وجدت  ذا افتلخر مـ ادًؾؿغ.

فد أن ٓ إفةةةةف إٓ أكةةةةًم أشةةةةتغػرك وأمةةةةقب وشةةةةٌحوكؽ افؾفةةةةؿ و حؿةةةةدكم أصةةةة

 إفقؽ.

 كعؿ.  افشقخ:

شةةةمايل مةةةو افقاجةةةى ظةةةذ ؾؾًةةةطغ يف  ةةةذا افزمةةةون ؾعؾةةةفم ومةةةو  ةةةق  مداخؾةةةي:

 حؽؿ افدار ...

 مو افقاجى ظذ مـ؟ افشقخ:

ظذ أ ؾ ؾؾًةطغ يف  ةذا افزمةونم ومةو حؽةؿ افةدار افتةل  ةؿ ؾقفةو؟  مداخؾي:

 وجزاـؿ اح خر.

يـم مةةـ ـةةون مةةـفؿ يًةةتطقع أن هيةةوجر إػ  ؾةةد إشةة مل  ةةؿ  ةةغ أمةةر افشةةقخ:

يـجةقا  ديـةف و ـػًةةف ؾفةذا  ةق واجةةٌفؿم أمةو مةةـ ـةون ٓ يًةتطقع ؾقصةةز ـةام صةةز 
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افضعػوء يف أول افعفد اإلشة مل يف مؽةيم  ةذا  ةق افقاجةى ظةذ ـةؾ مةـ ـةون 

  ـوك.

 حؽؿ افدار افتل  ؿ ؾقفو؟ مداخؾي:

 حؽؿ موذا؟ افشقخ:

 افتل  ؿ ؾقفو؟حؽؿ افدار  مداخؾي:

 ٓ حمؽقمي  وفؽػر. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

ؾؾةةةق ـةةةون  ـةةةوك مًةةةؾؿغ جيةةةى أن يؼةةةومؾق ؿ حتةةةك معةةةقد افةةةٌ د إػ  افشةةةقخ:

 أ ؾفو ادًؾؿغ.

وإذا ـوكً افٌ د مـ حقبؿ أيضًو ٓ حتؽؿ  ام أكزل احم ؾفجر ؿ  مداخؾي:

 إلش م.مؽقن مـ دار ـػر إػ دار ـػر وإٓ مـ دار ـػر إػ دار ا

ٓ فقًقا شقاءم فقًقا شقاءم مؾؽ..  ذه ديةور إشة مقي وفةق ـةون ؾقفةو  افشقخ:

حؽةةؿ ـةةام معؾؿةةقن اقعةةًو يف ـثةةر مةةـ اعقاكةةى نيوفػةةي ف،شةة مم فؽةةـ  ـةةوك 

 احلؽؿ حؽؿ ـوؾرم فف ؿركون ؾحؽؿ هيقدي.

أمو  ـو ؾؾةقس إمةر ـةذفؽ ؾة  جيةقز ؿقةوس  ةذه افةٌ د ظةذ مؾةؽ و ةذا ـةام 

حزم رنيف اح فق ـون افؼقوس صحقحًو فؽون  ذا مـ افؼقوس  ةق ظةغ يؼقل ا ـ 

ؿقوس افٌوضؾ وأن مؼوس افٌ د اإلشة مقي افتةل حتؽةؿ  حؽةؿ إشة مل وفةق ـةون 

ؾقفةةةو مةةةو ؾقةةةف ؾؾةةةقس ـةةةوحلؽؿ افةةةذي تحؽةةةؿ  ةةةوفتقراة أو  وإلكجقةةةؾ أو  ةةةلي ؿةةةوكقن 

  وفػ ـؾ افؼايع افًاموايي.
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 جزاـؿ اح خر. مداخؾي:

وشةةةةةٌحوكؽ افؾفةةةةةؿ و حؿةةةةةدكم أصةةةةةفد أن ٓ إفةةةةةف إٓ أكةةةةةً أشةةةةةتغػرك  افشةةةةةقخ:

 وأمقب إفقؽ.

 ةةةةةةق ٓ يعـةةةةةةل أن  ةةةةةةرج ؽةةةةةةر مفةةةةةةوجريـ وإكةةةةةةام أن  رجةةةةةةقا أوًٓ  مداخؾةةةةةةي:

مفةةوجريـ وثوكقةةًو فةةـ  ؾةةدوا إػ إرض وإكةةام فقعؿؾةةقا جفةةد ؿ ـةةؾ واحةةد يف 

إظداء اشتطوظتف يف حدود إمؽوكقومف فقعقدوا إػ  ؾد ؿ أظزاء مـصقريـ ظذ 

ؾفةةةةةق ٓ يؼةةةةةقل:  ةةةةةو روج ... فؼؿةةةةةي شةةةةةويغي فؾقفةةةةةقدم ومةةةةةو رأيؽةةةةةؿ ظـةةةةةدـؿ أن 

 احلؽقمي افػؾًطقـقي أيـ  ل؟  ل يف ؾؾًطغ وإٓ خورج ؾؾًطغ.

 خورج ؾؾًطغ. مداخؾي:

دةةةوذا مةةةو مؼقؿةةقا ؿقومةةةي ظةةةذ  ةةةمٓء افةةع أؿةةةومقا احلؽقمةةةي دةةةوذا ٓ  مداخؾةةي:

قعقا ضقةةةةى  ةةةةق افشةةةةقخ ٕكةةةةف يعؾةةةةؿ أن يؼقؿق ةةةةو يف كػةةةةس ؾؾًةةةةطغ واح ٓ يًةةةةتط

نيةرز( وفةذفؽ  م مٓء ادضطفديـ مـ ادًؾؿغ مو يًةتطقعقام )ظةغ مةو مؼةوو

 ةةق حرصةةًو ظةةذ دمةةوء ادًةةؾؿغ وظةةذ أظراوةةفؿ يةةلمر  تطٌقةةؼ ةيةةوت وأحوديةةٌ 

و﴿ وِجُروا ؾِقَفةة َعًي َؾُتَفةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةة  م افـؽتةةي  ةةذه يـٌغةةل أن[14]النسززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةة

م حةظ أن كحةـ حقةـام كؼةقل  ةوبجرة ٓ يعـةل فرــةقا إػ إرض وإكةام فقػؽةر 

ـؾ واحد مـفؿ وفقعؿةؾ مةو يًةتطقع فؽةل يعةقد إػ  ؾةده شةقاء مةـ ؿريةى أو مةـ 

 عقةةةد  ةةةذا  قةةةد اح ظةةةز وجةةةؾ ظزيةةةزًا مؽرمةةةًوم ؾةةةنن جةةةوءت مـوشةةةٌي كةةةتؽؾؿ يف  ةةةذا 

 ادقوقع إن صوء اح.

عض افـوس: شٌحون احم ؿؾً فٌعض افـوس حتك افشقخ أكو ؿؾً فٌ مداخؾي:

 يف  عض افـؼوصوت حتك ؿٌؾ ث ثي أيوم..
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 كعؿ.  افشقخ:

 افً م ظؾقؽؿ. مداخؾي:

 وظؾقؽؿ افً م. افشقخ:

 أكو مـ افزرؿوء إن صوء اح. مداخؾي:

 أ  ً. افشقخ:

حقةةةةوـؿ احم واح إحـةةةةو يف مؾجةةةةس أن يعـةةةةل: ؾقةةةةف حةةةةقايل شةةةةٌعي  مداخؾةةةةي:

 صٌوب.

 كعؿ.  خ:افشق

 كتـوؿش يف  عض افؼضويو افػرديي. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ؾقف ضرح  عض افؼضقي يعـل: ظذ فًوكؽ مو أدري. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 ؿضقي افػتقى إخرة ظـ ؿضقي اإلجرام يف ؾؾًطغ. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 أحى كًؿع مـؽ ظذ افتؾػقن أؾضؾ. مداخؾي:

ف أحًةـ. يعـةل: معؼةقل أكةو أظةد فةؽ ادحةوضة اشؿع افؼيط اشؿع افشقخ:

 أن؟

 أكو ٓ أريد ادحوضة ... صحقحي؟ مداخؾي:
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 اشؿع افؼيط. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 اشؿع افؼيط. افشقخ:

 ... افشقخ. مداخؾي:

 وخ صي افؼيط. افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 أن افرشةةةقل  ةةةوجر مةةةـ مؽةةةي حقةةةـام طؾةةةؿ  ةةةق وأصةةةحو ف وأمٌوظةةةف إػ افشةةةقخ:

 ادديـي

 كعؿ.  مداخؾي:

 ومؽي أؾضؾ مـ  قً ادؼدس  ؽثر. افشقخ:

  ذا  ناوع ادًؾؿغ. مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 ؾفجر ؿ إػ   د يتؿؽـقن ؾقفو مـ افؼقوم  شعوير ديـفؿ  افشقخ:

 كعؿ.  مداخؾي:

 وا  ص وافـجوة  لكػًفؿ مـ طؾؿ افقفقد و غقفؿ وؿتؾفؿ. افشقخ:

 كعؿ.  ؾي:مداخ
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إ ريةةةوء  غةةةر حةةةؼ وافقفةةةقد معةةةروف ظةةةـفؿ  ةةةـص افؼةةةرةن أ ةةةؿ ـةةةوكقا  افشةةةقخ:

 يؼتؾقن إكٌقوء ؾض ً ظـ ؽر ؿ  غر حؼ.

 كعؿ.  مداخؾي:

  ذا خ صي افؽؾؿي. افشقخ:

 ضقى جزاك اح خرم افعػق يو صقخ. مداخؾي:

ـ أن معؾةةةؿ أكةةةً أن مؼريٌةةةًو ادًةةةؿؾغ يعـةةةل: مضةةةطفديـ يف ـةةةؾ مؽةةةون أيةةة

 هيوجرون فق شلفـو  ذا افًمال؟

 شوحمؽ احم  ذا ـؾف جرى افـؼوش ؾقف. افشقخ:

 ... مداخؾي:

  ؾ أكً مظـ أن إردن مثؾ افقفقد؟ افشقخ:

 أكو ٓ أطـ ... مداخؾي:

 ؾنذًا مو معـك  ذا افًمال اح هيديؽ؟ افشقخ:

 ...إردن ... يف ...مداخؾي:

فؾؿًةؾؿ أن هيةوجر إفقةف ؾفةذا واجٌةفم أي  ؾد ةخرم أي  ؾد ةخر يؿؽـ  افشقخ:

أمةةو أكةةو مةةو أكةةو مؾةةؽ افةةدكقو حتةةك أؿةةقل فةةؽ  ةةذا افٌؾةةد أو  ةةذا افٌؾةةدم أكةةو رجةةؾ ظؾةةؿ 

أؿةةةقل مةةةو أديةةةـ اح  ةةةفمـام يًةةةلفـل واحةةةد أكةةةو رجةةةؾ ؽـةةةل وأودع مةةةويل يف افٌـةةةؽ 

 أؿقل فف ٓ.

 كعؿ.  مداخؾي:
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ً؟ أكةو أظةرف يؼقل يل: مو يًووي؟ مو  ةق افٌةديؾ؟ شةلؿقل فةف مةو ؿؾة افشقخ:

أمةو مةو  ةق افٌةديؾ ؾفةذا فةقس  شفعـ اح ةـةؾ افر ةو ومقـؾةف وـومٌةف وصةو ديف»فؽ: 

 ظؿع.

ظػةةقًا يةةو صةةقخ يعـةةل: أن يعـةةل حصةةؾ مشةةقيش ظةةذ  ةةذه افػتةةقى  مداخؾةةي:

 ـثر.

 يو أخل اح هيديؽ اؿرأ افؼيط و س وٓ اودل. افشقخ:

 خر إن صوء اح. مداخؾي:

د كعقد ادحوضة فؽةؾ إكًةون يًتشةؽؾ حؽةؿ ذظةلم مو ؾقف اشتعدا افشقخ:

و﴿ وِجُروا ؾِقَفةةة َعًي َؾُتَفةةة
ـْ َأْرُض اح ِ َواِشةةة ؾةةةلكتؿ معةةةدوا افؼضةةةويو  [14]النسزززاء:﴾َأَ ْ َمُؽةةة

ؾَة  َوَر  ةَؽ ٓ ﴿ عؼقفؽؿ وفقس  ـصقص ـتوب ر ؽؿ وأحوديٌ كٌقؽؿم شؾؿقا 

َجَر َ قْةةـَ  قاَم َصةة
قَك ؾِةة ُؿةة و ِ  ةةو ُيْمِمـُةةقَن َحت ةةك تُحَؽ  ِفْؿ َحَرًجةة

ةة ًِ ُفْؿ ُثةةؿ  ٓ جَيِةةُدوا يِف َأكُػ

ؾِقاًم  ًْة ُؿقا َم ؾ  ًَ ًَ َوُي م  ةذه  ة ء ومشةؽؾي يف  ةذه افػتةقىم ؾفةؿ [01]النسزاء:﴾َؿَضقْ

رجؾ مـ رجؾغم إمو جو ؾ ؾقـٌغل أن يتعؾؿ وإمو مغرض صوحى  قى ؾقجى 

وأحوديٌ ستحي  أن يتؼل اح ظز وجؾ أكو مو ةيت  قء مـ  قتل إكام  ل ةيوت

َر ﴿ ق اح َ َواْفقَةةْقَم أِخةة وَن َيْرُجةة ةة ـَ ـْ  َةة
ـٌَي دِ ةة ًَ َقٌة َح قِل اح ِ ُأْشةة ْؿ يِف َرُشةة وَن َفُؽةة ةة ـَ ْد  َفَؼةة

ثِةًرا ـَ َر اح َ  ـَ م ادفةوجرون افةذيـ  ةوجروا مةـ مؽةي إػ ادديـةي [12]األح ا :﴾َوَذ

اد أن يًةتـ ؾلوفئةؽ ؾفؿ افذيـ ؾتحةقا  ةوب أو شةـقا شةـي ابجةرة وفةذفؽ ؾؿةـ أر

  ؿ افؼقم افذيـ ٓ يشؼك مـ اشتـ  ًـتفؿ.

 (.00: 48: 730/25)اهلدى والنور 

 (01: 12: 05/ 730) اهلدى والنور / 
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 اجلّاد يف البوضٍة

  دي أشلفؽ  وفـًٌي فؾجفود يف افٌقشـي وابرشؽ؟  افًويؾ:

فةةود يةةو أخةةل يف  وديةةؽ افةةٌ د يف ؿتةةول ويةةـ اعفةةود اعفةةود مةةو يف ج افشةةقخ:

جفود افدول فقس جفود إؾةراد إٓ يف أكػًةفؿ ادجو ةد مةـ جو ةد كػًةف ح امةو 

اعفود  ؿعـك افؼتول فؾؽػور ادعتديـ ظذ ادًؾؿغ ؾفذا مـ وطويػ احلؽوم  

 وفقس مـ واجٌوت إؾراد 

 مـ أؾراد افدوفي ... جزك اح خر ضقى  ـوك ... ؾرد مداخؾي:

 أظطقتؽ اعقاب ٓ جفود إٓ يف ذوات إؾراد  افشقخ:

 ـقػ؟  مداخؾي:

 ٓ جفود  ـوكم أظطقتؽ اعقاب  افشقخ:

 ... افؽػور مداخؾي:

يو أخل اح  قفديؽ ظؿ  لجوو ؽ ظؿ  لؿؾؽ مةو يف جفةود  ـةوك  ؿتةول  افشقخ:

 ؿتول.

 فود.مو يف ؿتول يف اإلش م إٓ مؼرون  وع افشقخ:

 يعـل مو كذ ى.  مداخؾي:

 ٓ مو مذ ى خؾقؽ يف أروؽ وجو د كػًؽ.  افشقخ:

 ...مداخؾي:
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 مو ؾفؿً ظع إذًا. افشقخ:

 ...مداخؾي:

 ظؿ  وؿؾؽ  ل وطقػي افدول . افشقخ:

 مو يف دوفي إش مقي أن؟ مداخؾي:

صق مو يف دوفي إش مقي مو ؾقفو أؾراد مًؾؿغ يًتطقعقا أن جيو ةدوا  افشقخ:

وِط ا َقْةةِؾ ﴿يف شةةٌقؾ اح ؿةةول معةةوػ  ـْ ِرَ ةة
ٍة َوِمةة ق  ـْ ُؿةة

تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

ؿْ  ـُ ُدو  ُدو  احِ َوَظةةة ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة ظةةةغ مةةةو  تؼو ةةةؾ نيةةةرز صةةةق  ؽةةةؿ أكةةةتؿ أخةةةذـؿ  ﴾ُمْرِ 

 احلامس مع ظؿك افٌصوير وافعققن ٓ جو د كػًؽ.

  س يف صقيي إهبوم. مداخؾي:

 ٓ ٓ؟ او يو أخل اح هيديـو وإيوك ؾفؿً ظع   :افشقخ

 ...مداخؾي:

ظـدك إهبوم  س أؾفؿ ظع وـػك اح ادممـغ افؼتول اعفود افػردي  افشقخ:

 ٓ يػقد  ـوك.

 ...مداخؾي:

 ٓ يػقد  ـوك إٓ زيودة  ؾؽي اعفود افػردي ٓ يػقد. افشقخ:

 إي كعؿ.  مداخؾي:

 ( 00:  36: 50/   564) اهلدى والنور / 
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 حوه حسب البوضٍة

صةةةقخـو أخقكةةةو ؽًةةةون ذ ةةةى إػ افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ ؾعـةةةده  عةةةض  مداخؾةةةي:

ادعؾقموت يريد أن يٌؾغفو فؽ إن صوء اح وإن صوء اح يؽقن ؾقفو خرم شؽقت 

 يو إخقاكـو. 

 كرجق ذفؽ.  افشقخ:

احلؿةةةةةد ح رب افعةةةةةودغم وافصةةةةة ة وافًةةةةة م ظةةةةةذ حمؿةةةةةد وةفةةةةةف  مداخؾةةةةةي:

 ٌف أاعغ. وصح

 أمو  عد: 

معؾؿةةةةةقن مةةةةةو حصةةةةةؾ فؾؿًةةةةةؾؿغ يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةةؽ مةةةةةـ إ ةةةةةودة اوظقةةةةةي 

ومؼةيدم ومةلخر ادًةؾؿغ يف إؽةوثتفؿم وادفؿةي افتةل ذ ٌـةو مةـ أجؾفةو أن كةرى 

إن ـةةةون  ـةةةوك إمؽوكقةةةي فؾةةةدظقة إػ اح ظةةةز وجةةةؾ حتةةةك ٓ متؽةةةرر ادلشةةةوة افتةةةل 

ي احلةرمغ وافتةل ـوكةً ؿةد صةؽؾً حدثً يف أؾغوكًتونم ودو ظؾؿـو أن ممشً

مةةـ ؿٌةةؾ عـةةي مةةـ إؾووةةؾ مةةـ افةةذيـ يعرؾةةقن مةةو حصةةؾ يف أؾغوكًةةتونم وـةةوكقا 

مـ ادحٌغ فؾدظقة إػ اح ظز وجؾ ملصق ً مـ افتقحقدم وؿد ـوكقا مع افشةقخ 

اقةةؾ رنيةةف اح يف أؾغوكًةةتونم ومةةو مؽؾؿةةقا ؾقةةف مةةـ شةةٌى افػشةةؾ افةةذي حصةةؾ 

دلشةةةوة  ـةةةوك ؾؽوكةةةً  ةةةذه ادمشًةةةي مـظةةةر إن ـةةةون  ـةةةوك أخةةةرًام أن ٓ متؽةةةرر ا

إمؽوكقي وظذ خطي متقاوعي إن صوء اح معةوػ مؼةقم  وشةتؼطوب أيؿةي ادًةوجد 
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مةةةـ افٌقشةةةـقيغ وإظطةةةويفؿ دورة يف ملصةةةقؾ افةةةدظقةم وأمهقةةةي افتقحقةةةدم وؾفةةةؿ 

اإلشةةة مم وآشةةةتعداد فؾؿعةةةود حتةةةك ٓ يؽةةةقن اإلكًةةةون يف جفةةةوده إكةةةام يريةةةد أن 

ؿ دةةو حصةةؾ ٕ ؾةةفم أو أن يػـةةل كػًةةف وٓ يٌؼةةك دةةو رأى مةةـ ا ةةزيم وإكةةام يـةةتؼ

يعةةةد كػًةةةف ح ظةةةز وجةةةؾ يعةةةرف افصةةة ح.. يعةةةرف حةةةؼ اح مٌةةةورك ومعةةةوػ ظؾقةةةفم 

 ؾوحلؿد ح ظذ ؾضؾف.

 ذه افؾجـي ـوكً مـ افشقخ متعى افطقةورم وافشةقخ افعؼقةؾم وافشةقخ حمؿةد 

إلمؽوكقي معزيز مقؿػ  ةذه افةدظقة  افػراجم ويرشؾ افشقخ شػر احلقايل افدظوة

أو مًةةةةةوظد و وؽةةةةةر ذفةةةةةؽم ؾوحلؼقؼةةةةةي أن  ةةةةةذه افةةةةةدورة ـوكةةةةةً يف ةخةةةةةر معؼةةةةةؾ 

ول ظةذ ادًةوجد إخ مادًة ّت صِة فؾؿًؾؿغ افٌوؿل يف افٌقشةـيم وح احلؿةد رُ 

 أيقب  ـوكن ٕكف يًتطقع أن جيؿع إيؿي. 

 و ق مـ  ذه افٌؾد.  افشقخ:

إيؿةي وتحيةوا  ةذه افةدروس مؼريٌةًو الًةي  كعةؿ مةـ  ـةوكم يةليت مداخؾي:

دروس يف افقةةقم دةةدة ظؼةةة أيةةومم ح احلؿةةد حيةةكو  عضةةفو فـعةةرف مةةو  ةةق  ةةذا 

افتلصةةةةقؾ ومةةةةدى ؿقمةةةةف وكػعةةةةف بةةةةذا اإلكًةةةةونم افؾفةةةةؿ فةةةةؽ احلؿةةةةد   كؾؼةةةةك مةةةةـ 

افٌقشةةةـقيغ مةةةو فؼقـةةةوه مةةةـ إؾغةةةون مةةةـ مشةةةدد يف ادةةةذ ى احلـػةةةل وـرا قةةةي أن 

ؾقةةفم وافطةةةقاف حةةقل افؼٌةةقر وؽةةةر ذفةةؽ مةةةـ ا راؾةةوتم إمةةةر يتغةةر مةةو أفػةةةقا ظ

افذي جعؾ  مٓء يرحٌةقن مرحقٌةًو ـٌةرًا وخوصةًي أن ادةول ـةون جيعةؾ حةوجتفؿ 

 ٓ متقؿػ ظـ افروقخ وافؼٌقل ظذ إؿؾ حتك يًؿع مو كؼقل.

ؾؽـةةو كًةةؿع وح احلؿةةد درشةةوً ً يف ضةةرق افصةةقؾقي وأؾؽةةور ؿ.. أكةةتؿ ملخةةذون 

يةةةةـ  ةةةةذا ادقةةةةً؟ وكحةةةةـ كلخةةةةذ ظؾؿـةةةةو مةةةةـ احلةةةةل افةةةةذي ٓ ظؾؿؽةةةةؿ ظةةةةـ مقةةةةً أ

يؿقتم احلؿد ح يعـل: مصقر يف  ذه افدورة  دأت إمقر إشوشقي ومو ار 
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 ذه إمقر مـ ظدم معظةقؿ إصةخوصم و وفتةويل إػ مؼؾقةد ؿم وحيةكو أيضةًو 

درس: أيةةـ اح؟  ةةق يف افًةةامء وـةةذا وؽةةر ذفةةؽ ؾػرحـةةو ؾرحةةًو صةةديدًا أن مؽةةقن 

 ه افٌدايي افؼقيي افتل مٌغ افقٓء وافزاء وحؼقؼي افتقحقد.  ذ

يف رحؾتـةو صةوحٌـو أحةد اإلخةقة مةةـ افٌقشةـقيغ جيقةد افؾغةي افعر قةي وافؽثةةر 

مةةةـفؿ جيقةةةدون افؾغةةةي افعر قةةةي معؾؿفةةةو مةةةـ مـطؼةةةتفؿ اشةةةؿفو هايقػةةةقا  ـةةةوك ـؾقةةةي 

ؾفو ـون ٓ ذظقيم ؾحتك ممخذ  ذه افشحـوت افتل أردكو أن مصؾ  ً م إػ أ 

 ةةةد أن كتقثةةةؼ مةةةـ  ةةةذا افرجةةةؾ ثةةةؿ أن كةةةرى أ ةةةؾ افؼريةةةي وـقةةةػ يعقشةةةقن ومةةةدى 

 حوجتفؿ وـقػ يػؽرون؟

ومعؾؿةةةقن أكةةةةف ـؾةةةةام اؿس ةةةً مـطؼةةةةي احلةةةةرب وا طةةةر ـوكةةةةً  ـةةةةوك مقؿػةةةةوت 

ـثةةةرةم كحةةةـ ظةةةذ مـطؼةةةي افؽةةةروامقغ كةةةرى افصةةةؾقى يف أظـةةةوؿفؿ ويًةةةتػفؿقن 

ؾؿغ  ـةوك ؾتًةتطقع أن اقةز ؿ  ةلن ويًتـؽرون رحؾتـو إػ افداخؾم وأمو ادً

مرى افٌشوصي يف وجق فؿ إذا رأوكم وـوكً افثقةوب افتةل كؾًٌةفو خةر معةغ يف 

 ذفؽ وأؾضؾ ظزة يػتخر هبو اإلكًون  ـوك.

افؽروامقةةةةةقن  ةةةةةمٓء م حةةةةةظ افؽرا ةةةةةي يف وجةةةةةق فؿ دةةةةةوذا مةةةةةدخؾقن؟  ةةةةةذه 

رؾضم ٕ ةو افشوحـوت ادػةروض أن مـتؼةؾ إفقـةو وكحةـ كقزظفةو  ةدوركوم وــةو كة

دًةةوظدة افةةداخؾغ ـويـةةًو مةةـ ـةةوكقا ؾػةةل ـةةؾ مةةرة كتقؿةةػ كًةةلل ظةةـ اعةةقازات 

وظـ افًةٌى يف افةدخقلم ومؽةود مةرى إمةو أن يؽةقن يف  ةذه ادحطةي ـؾفةؿ مةـ 

افؽةةروامقغ افـصةةورى أو مةةـ افؽةةروامقغ ادًةةؾؿغم  ةةذا ا ؾةةط ادقجةةقد ـةةون 

ضي.. أوؿةةػ  ةةذه احلؿةة ت جيعةةؾ اإلكًةةون يًةةتطقع أن يتقؿةةع  لكةةف ؿةةد يةةرد  ًٌةةو

 و ذه افشحـوت كحـ كعـل هبو وأن معقدوا أدراجؽ.
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واحلؼقؼي ظـدمو وصؾـو إػ  ذه افؼريي و ل ادًؿك  ة: مشـم وؿد كزح أ ؾ 

افؼريي افذيـ أردكو أن كقصةؾ إفةقفؿ افشةوحـي إػ ـقؾةقمسات إػ ا ؾةػ  ًةٌى 

ي كعجةى إذ يؼةقل أن افعدو ـون ييب أخذ حؼةقبؿ ومةزارظفؿم يف  ةذه افؼرية

فـو  ذا افٌقشـقي ادًؾؿ:  ذه  ققت فؾـصورى..  ةذه  قةقت فؾؿًةؾؿغ..  ةذه 

  ققت فؾكب ؾعجٌـو.

جةةةةوء افقةةةةقم افثةةةةوين اصةةةةتد افؼصةةةةػ يف  ةةةةذه افؼريةةةةي افتةةةةل كحةةةةـ ؾقفةةةةو ؾؼةةةةول: ٓ 

أظجةةى أن مؽةةقن ادعؾقمةةوت ؿةةد وصةةؾً إػ افكةةب يف ضب  ةةذه افشةةحـي 

ـ ؾقفو أخرًا  ل مطؾي ظةذ اشةؿ مديـةي اشةؿفو: افتل معـوم  ذه ادـطؼي افتل كح

دو ةةةقي وحتؾةةةؼ ظةةةذ شةةةاميفو افطةةةويرات ؾتؼصةةةػ  شةةةدة  ةةةدمً أر ةةةع مًةةةوجد 

معروؾةةي طةةو رة و ؼةةل مًةةجدان يف افضةةقاحل وحتةةوول افطةةويرات إشةةؼوط  ةةذه 

ادـوراتن ٕ و مـورات ظوفقةي جةدًام افـةوس يٌؽةقن إذا شةؼطً ادـةورات وفؽةـ 

يعـةةةةل: افعقاضةةةةػ مقجةةةةقدة وفؽةةةةـ أمعؿةةةةر ادًةةةةوجد ٓ يصةةةةؾقن  ةةةةذه احلؼقؼةةةةي 

  ودفذن أم  وفـوس؟ ــو كعجى.

 ـةةةوك جٌفةةةي فؾعةةةرب ادًةةةؾؿغ جؾًةةةـو مةةةع إخقاكـةةةو وكصةةةحـو ؿ ظةةةـ أمهقةةةي 

معرؾةةةةي افرايةةةةي وـقةةةةػ مؼةةةةومؾقنم و ةةةةؾ شةةةةلفتؿ أ ةةةةؾ افعؾةةةةؿم وٓ  ةةةةد أن كعتةةةةز مةةةةـ 

كةةدظق دروس أؾغوكًةةتونم ؾؽةةوكقا يؼقفةةقن: كعةةؿم  ةةذا صةةحقت وفؽةةـ أيضةةًو كحةةـ 

 وافٌقشـقيغ يًتجقٌقن وض ً  عض إمثؾي.

احلؼقؼةةي أن افـةةوس مةةزر  ةةل ؿ ٓ يًةةتطقعقن أن يساجعةةقا فقجةةقد ادًةةؾؿغ 

يف افداخؾ يف مـطؼي: دو قي ؾ   ةد مةـ احلاميةي واحلاميةي مضةطر إػ دؾةوع أو 

إػ  جةةةقم فقخةةةرج مةةةـ يف افةةةداخؾم وذـةةةروا  عةةةض افعؿؾقةةةوت افتةةةل ؾرحةةةقا هبةةةو 

ن احلػوظ ظذ ادًؾؿ إؼي كحـ كخشك أمر أ عد مـ  ذا ــو كؼقل: وفؽـ احلؼق
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ودظقمف خوصي يف  ذا اعق افذي كعتؼد اشتٌعود افـك افؼظلم ؾؽةون اإلخةقة 

يؼقفةةقن: إن صةةةوء اح معةةوػ إمةةةر شةةقؼقى وافتقـةةةؾ ظةةذ اح ظةةةز وجةةؾ مقجةةةقد 

 وؽر ذفؽ.

ٌفةةو مةةـ ادًةةؾؿغ  ـةةوك ؾرؿةةي اشةةؿفو: د أو مةةق أو رء مةةـ  ةةذا افؼٌقةةؾ أؽؾ

وفؽـ ؾةقفؿ سبم  ةذا ؽةر افؽةروامقغ افةذيـ ؿةود ؿ مةـ افؽةروات افـصةورى 

افذيـ يًرون ادًةؾؿغ وافًةرة وإن ـةون أـثر ةو مًةؾؿغ فؽةـ أيضةًو ؾقفةو مةـ 

 افـصورىم و ـوك سب يت ظٌقن يف افداخؾ و رجقن.

ـفةةو: ؼةةوط ادعقـةةي ماففةةذفؽ رأت افؾجـةةي أن متحةةد اوظةةي مًةةؾؿي وحتةةً 

أمهقةةي افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ وملصةةقؾ افعؼقةةدةم وافصةة ة مةةع اعامظةةي وؽةةر 

ذفةةةؽ مةةةـ افؼةةةوطم  ةةةذه افػرؿةةةي ؾؼةةةرة مةةةـ افًةةة ح وفةةةذفؽ اةةةد أ ةةةو ٓ  ةةةد أن 

مةةدخؾ مةةع افزةة أو مةةق وافزةة أو مةةق ٓ  ةةد أن ملخةةذ مةةـ افؽةةرواتم ويصةةٌت أمةةر 

 افـصورى ٓ زال  ق افؼقي و ق ادفقؿـ.

خشقـو ظذ افعؼ ء أـثر أمو افذيـ ٓ يعؾؿقن مو ا طى ـقػ احلؼقؼي كحـ 

فـو هبؿ؟ ادشةؽؾي افتةل كرا ةو واوةحي اومةًو أن اإلمةدادات صةعٌي جةدًا يةو صةقخم 

ؾوفـصورى حمقطغ  وفٌقشةـي إحوضةي ؿقيةي جةدًام ؾةودقؿػ فةقس مثةؾ إؾغةون أن 

 ً ويةدخؾقا يساجع افـوس إػ  وـًتون دوفةي مًةؾؿي ويًةتطقعقن أن يعقشةقا ؿؾةق

مرة أخرىم  ؾ وأظظةؿ مةـ ذفةؽ يةو صةقخ: ؾوحلؽقمةوت إذا ـةون يف كػةس أمةوــ 

 افؼتول كصورى ومًؾؿغ أيضًو يػتؼرون إػ افـك افؼظل.

واحلؽقمةةةوت مةةةةـ افـصةةةورى خؾػفةةةةؿ: افـؿًةةةو وادجةةةةر وأدوكقةةةو وؽةةةةر ذفةةةةؽ 

يقؽًةةة ؾقو  ةةةذه ٓ حتةةةى ادًةةةؾؿغ أ ةةةدًا ـثةةةر افتًةةةوؤل وزادت افضةةةغقط ظةةةذ 

دًؾؿغ حتك أن افٌقشـقيغ ؿوفقا: أكتؿ جئتؿ متلخريـ أهيو افعربم ؾؽثر مـ ا
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افـوس ذ ى إػ ادجر وإػ افـؿًو يعـل: مراجع ـثرًا ٓ مقجد مغذيةي فةقس فةف 

 إٓ أن يًتًؾؿ  ق وأ ؾف وأضػوفف إػ احلول ادقجقد.

يـ و ـوك يف ادخقامت ادقجقدة يف مـطؼي زؽرب مث ً مةـ ادًةؾؿغ افةذ

وؾقا ٓ يًتًؾؿقن فؾتٌشةر افـكةاين وافعقةوذ  ةوحم وفؽةـ إػ متةك يًةتطقعقن 

أن يصزوا ؾًقورات افـصةورى مةدخؾ وكرا ةو اومةًو وٓ يًةتطقع ادخةقؿ ضرد ةو 

ومٌةةةةةةدأ  وٕضػةةةةةةول مغةةةةةةرهيؿ  ةةةةةةلن يةةةةةةذ ٌقا وجيةةةةةةدوا  ـةةةةةةوك احلؾةةةةةةقى وـةةةةةةؾ رءم 

: اإلشةةةةة م ؽةةةةةر واشةةةةةتعداد افٌقشةةةةةـقيقن بةةةةةذا ؿةةةةةقين ٕن حقةةةةةو ؿ يعـةةةةةل: أوًٓ 

واوتم ثوكقًو: افـصورى مع اإلشة م فةقس  ـةوك ذاك افةزاء ادعةروفم  وإلوةوؾي 

إػ أكؽ مؽؾؿ وعػوء افـػقس ــًوء وظجويز وأضػولم وأمو افشٌوب ؾفؿ افذيـ 

إػ اعٌفةةةوت أو ؽةةةر ذفةةةؽم ومةةةو  ةةةق افًةةة ح حتةةةك ظـةةةد افػرؿةةةي ادًةةةؾؿي افتةةةل 

شةةة ح  70 – 75جةةةؾ فةةةقس ظـةةةد ؿ إٓ ن رايتفةةةو أكظةةةػ رايةةةي ث ثاميةةةي رإكؼةةةقل: 

 ؾؼطم وافذخرة ـقػ مصؾ؟ ٓ كدريم مـ أيـ مليت؟ وفؽـفو أوصؽ أن مـؼطع.

احلؼقؼةةي مصةةقٌي أخةةذ إضػةةول إػ افؽـةةويس ؾوجعةةي ظظقؿةةي جةةدًا و  متحةةرك 

ضةةةويرات ادًةةةؾؿغ فتلخةةةذ مةةةـ  ةةةمٓء ومةةةموهيؿ أو مًةةةتلجر بةةةؿ أروةةةًو ومـػةةةؼ 

تقاوةعي مةـ افشةٌوب مةذ ى فتًةتطؾع ومعةقد ظؾقفؿ أو ؽر ذفؽم  ـةوك جفةقد م

فتخةةةةةز وفتجؿةةةةةع مةةةةةو مًةةةةةتطقع مةةةةةـ ادةةةةةول فتشةةةةةسي مةةةةةـ إيطوفقةةةةةو مةةةةةـ يقؽًةةةةة ؾقو 

مًةةتقدظوت أؽذيةةي ضعةةوم أفًٌةةي ومػرؽةةف ظةةذ  ةةذه ادخةةقامتم ويٌؼةةك اثـةةغ أو 

ث ثي مـ افشٌوب يعؾؿقن افـوس افص ة افتقحقد إػ ؽر ذفؽ مةـ إمةقرم وح 

و ـةةوك حةةى فؾعةةرب ادًةةؾؿغم و ـةةوك متو عةةوت وفؽةةـ  احلؿةةد  ـةةوك اشةةتجو يم

 شوذجي يو صقخ.
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افـوس يغؾى ظؾقفؿ افقلس مـ معؾؿ اإلش مم أذـر مثول يف: روزر و ل  عد 

مـطؼي.. إػ افداخؾ ؿؾةق ً فؽـفةو  عقةدة ظةـ اعٌفةوت مؽؾؿةً  عةد اعؿعةي ظةـ 

ر حةةةؼ اح ظةةةز وجةةةؾ ظؾقـةةةوم وـقةةةػ كًةةةتعد فؾحًةةةوب وٓ  ةةةد أن كصةةةؾت ... وؽةةة

ذفةةؽم وـةةون ظةةددًا ـٌةةرًا إكةةام حيةةوا فؾؿقفةةد افـٌةةقي يف يةةقم اعؿعةةيم وفؽـفةةو 

ؾرصةةةي مـحـةةةل اإلمةةةوم حتةةةك أمؽؾةةةؿ معفةةةؿم ؿؾةةةً: فعةةةؾ يف صةةة ة افعكةةة يةةةزداد 

افعةةدد  ةةو شةةؿعقه مةةـ افؽؾؿةةي افتةةل ذـركو ةةو ومراةةً ؾؾةةؿ أجةةد إٓ الًةةي مةةـ 

م افٌقشـقي وا ـةف  ةق افعجويز وإٓ افعودة يف  ذا ادًجد أن ٓ يصع إٓ اإلمو

افةةةةذي يؼةةةةقؿ افصةةةة ة صةةةةػ أو أثـةةةةون أو ث ثةةةةي ؾؼةةةةطم ضقةةةةى افٌقشةةةةـقيغ  ةةةةمٓء 

ادقجةةقديـ يئًةةقا مةةـ رء اشةةؿف مغقةةر مةةو أفػةةتؿ ظؾقةةفم وأخةةذ إمةةر يف ظؼؾةةف 

 يدب يف أكف مظؾقم.

وافعقاضػ ـام معؾؿ مؽؾؿةف يف افصة ة مؽؾؿةف يف  ةذا يؼةقل: أكةو مًةؾؿم إذا 

عقد إػ اح؟ ؿةةةول: أكةةةو نيتةةةقنم وـةةةلن  ةةةذا  ةةةق افةةةذي ؿؾةةةً فةةةف: فؽةةةـ ـقةةةػ مًةةةت

 يعرؾف  ذا مقجقد حتك يف اعٌفوت يو صقخ.

ؾعةةذ ـةةؾ حةةول كعةةقد فؾؽةة م ظةةذ افةةدورةم افةةدورة ح احلؿةةد وجةةدت إؿٌةةوًٓ 

و و ـؾ إموم مويةي ؾركةؽ مؼريٌةًوم ضٌعةًو طَ عْ جقدًام وـوكً ادشجعوت ادوفقي افتل يُ 

يعـةةل ـةةؿ حةةقايل كصةةػ ديـةةور ظـةةدـؿ أو زيةةودةم  افػركةةؽ ريةةوفغ وكصةةػ مؼريٌةةوً 

  يتعؾؿ ومتضت فف افٌصرة ويذ ى إػ ؿقمف يٌؾغفؿ.حـوكً مليت  ف واحلؿد 

اكتفً افدورة يف ظؼة أيومم ح احلؿد افؼويؿغ ظؾقفو رأيـو ؿ يًرون ظذ 

مةةةةةةةـفٍ ضقةةةةةةةى وح احلؿةةةةةةةد يف افعؼقةةةةةةةدة وافتلصةةةةةةةقؾم وأمهقةةةةةةةي آمٌةةةةةةةوعم ومةةةةةةةرك 

ؾةةةةةةقؿ افؼةةةةةةرةن وافتجقيةةةةةةدم وح احلؿةةةةةةد شةةةةةةتتؽرر  ةةةةةةذه افةةةةةةدورات ا راؾةةةةةةوتم مع
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وادعقكةةةةوت أيضةةةةًوم و ةةةةدأ ح احلؿةةةةد افـةةةةوس يتعةةةةقدون رؤيةةةةي ادًةةةةؾؿغ افعةةةةرب 

 ويلمؾقا ؾقفؿ ا ر.

ظةةةةذ إضػةةةةول ؿٌةةةةؾ أن  ؿحرؾةةةةنذا جئةةةةً يةةةةو صةةةةقخ فةةةةسى افقوةةةةع ٓ مةةةةدري أمةةةة

افـصةةورى يةةذ ى يةةذ ٌقام أم ظةةذ افـًةةوء وافعقةةوذ  ةةوح يعـةةل: أمةةقر مٌؽقةةي جةةدًام 

إػ ادفوجريـ افذيـ أخذ ؿ افؽـقًي و تةور أاةؾ ؾتةوة مًةؾؿي ويٌةوت معفةو 

 صفرًا ثؿ  عد ذفؽ يطرد و ويغر و حول جدًا ممشػ.

ؾفةةةةذه ادشةةةةؽؾي يةةةةو صةةةةقخ افـًةةةةوء وإضػةةةةول ٓ يةةةةدري اإلكًةةةةون يعـةةةةل: ذ ةةةةى 

  ؿ ذ ٌقا فؾتـصر  ًٌوضي حول ٓ يقصػ.ؤافرجول.. أضػوبؿ أوٓد ؿ كًو

أخةةرًا مةةـ إهى افكةة قغ أجةةزوا ظةةذ حػةةر ادؼةةو ر افتةةل ظةةرف أن  ـةةوك 

مؼةةةةو ر اوظقةةةةي أ قةةةةد ؾقفةةةةو ـثةةةةر مةةةةـ ادًةةةةؾؿغ وجةةةةدت جثةةةةٌ ـثةةةةرة ميةةةةو ي 

اوافةةةو  ةةةوفػموسم ؿةةةول  ةةةذا افًةةةوذج:  قئةةةي إمةةةؿ إذا ظؾؿةةةً  ةةةلن  ـةةةوك مةةةـ 

ضب  وفػةةلس إن ـةةون مةةـ افـًةةوء أو إضػةةول ؾًةةقف ميةةب افكةةب مًةةوـغ 

كحـ..  ذا واحد مًؾؿ افذي يتؽؾؿ ويتؽؾؿ  حرؿيم ؾلحقال أحةقال يةو صةقخ ٓ 

يؽةةةود  ةةةذا اإلكًةةةون يـظةةةر إػ  ةةةمٓء ـقةةةػ يعةةةوعفؿ مةةةـ أيةةةـ يٌةةةدأم وافرايةةةي ـةةةام 

 مرى. 

 ضقى! ـقػ ــً متػو ؿ معفؿ؟  افشقخ:

افٌقشةةـقي افةةذي  ةةق معـةةو ـةةون يةةتؽؾؿ افعر قةةي  ط ؿةةي وـةةون يقوةةت  مداخؾةةي:

 ادراد. 

يعـل: أكةً ظـةدمو مؾؼةل ـؾؿتةؽ  ةق يسافةو اؾةي اؾةي أم  عةد أن  :افشقخ

 مـتفل مـفو؟ 
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ةخذ افعٌورة مـ مؼريًٌو شً ـؾامت أو شٌع ـؾامت فققصؾفو إفقفؿن  مداخؾي:

حظةةً يف  ةةذا افرجةةؾ ظةةدم ادعرؾةةي افؼةةظقي افؽوؾقةةي افتةةل يًةةتطقع هبةةو ٕٓكـةةل 

ؽةةةةـ أن مؽةةةةقن مضةةةةقع أن يةةةةدخؾ إػ أذ ةةةةو ؿم وٓ صةةةةؽ يعـةةةةل: ـؾؿةةةةي ـؾؿةةةةي  

ادعـةةك افعةةوم وفؽـةةف ـةةون واوةةت يف  قوكةةف وذحةةف وح احلؿةةد وؾةةرح  ةةام شةةؿع 

حةؼ ادًةؾؿ ظةذ ادًةؾؿ شةً: »ويؼقل: أكو أظرف  ذه إحوديٌ أكةو أظرؾفةو: 

 ومو مذـره جقدًام وافـوس ؾرحغ  ذفؽ.   شإذا فؼقتف ..

 ضقى! اإلؽوثي ـقػ مصؾ مـ أي ضريؼ؟  افشقخ:

ؼي أن اإلؽوثي إن ـوكةً ظةذ مًةتقى ا ؾةقٍ ؾفةل متؼًةؿ إػ احلؼق مداخؾي:

 ث ثي أؿًوم. 

 ٓ أؿصد: ـقػ مصؾ إػ مؾؽ افٌ د؟  افشقخ:

 اإلؽوثي افتل دخؾـو هبو أم اإلؽوثي.  مداخؾي:

 ٓ أكو يف ذ ـل افتل فؽ ظ ؿي هبو.  افشقخ:

افتةةل كعةةؿم  ةةذه افشةةوحـي كحةةـ معفةةو ضةةقال افقؿةةً إػ أن وصةةؾً  مداخؾةةي:

 إػ أ ؾفو اعفد ؾردي. 

 يعـل:  طريؼ افز.  افشقخ:

 افز.  مداخؾي:

 مرورًا  سـقو.  افشقخ:

 ٓ فقس مرـقو.  مداخؾي:

 إذًا.  افشقخ:
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 كحـ خرجـو مـ زؽرب.  مداخؾي:

 ضقى! زؽرب أيـ مؼع؟  افشقخ:

 يف يقؽً ؾقو. مداخؾي:

 ـقػ وصؾتؿ إػ زؽرب.  افشقخ:

افـؿًةةةةو ثةةةةؿ مةةةةـ افـؿًةةةةو معةةةةديـو شةةةةؾقؾقـقو ققـةةةةو ؾضةةةةويرة أوصةةةةؾتـو إػ  مداخؾةةةةي:

 وأوصؾتـو إػ زؽرب. 

 ضقى! افشقخ:

 ومـ  ـوك ادؽتى مؽتى اإلؽوثي  ـوك.  مداخؾي:

 وافشوحـي مليت مـ أيـ؟  افشقخ:

 شتلجر و مـ افـصورى. أافشوحـي  مداخؾي:

 ضقى!             افشقخ:

 حترك هبو مـ افداخؾ مـ ؿريتف.  مداخؾي:

 ل مشحقكي. و  افشقخ:

 ٓ  ل ؾورؽي وفؽـ اشتلجر و فقؿئ هبو مو يًتطقع مـ اإلؽوثي.  مداخؾي:

 كعؿ أكو أشلل اإلؽوثي  ذه مـ أيـ يشسهيو؟  افشقخ:

اإلؽوثي إمو أن ملخذ و مةـ ادةقاك .. مرشةؾفو افًةعقديي  ـةوك مصةؾ  مداخؾي:

ول يةو صةقخ إػ إيطوفقو  ؽـم أو مشةسى مةـ يقؽقشة ؾقوم مةث ً ظةذ شةٌقؾ ادثة

تقدظوت كحةةةـ ظـةةةدكو يف شةةةٌؾقً اإلؽوثةةةي افؽقيتقةةةي مؼةةةقل كحةةةـ فةةةقس ظـةةةدكو مًةةة
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وفغ ظةـ إدويةي ؾؼةطم وفؽةـ إذا اجتؿةع ظـةدكو مةول اصةسيـو أمقالم وكحـ مًةم

 مـ افتجور وأرشؾـو مـ مؽوكـو إػ افداخؾم إخ: ظثامن حقدري أو ـذا. 

 د  طريؼةةةي أو  ةةةلخرى إكةةةام يعـةةةل: ادفةةةؿ إذًا اإلؽوثةةةي ٓ مةةةليت مةةـ افةةةٌ افشةةقخ:

 ى مـ كػس افٌ د  ـوك. َس ْش مُ 

 كعؿ و ذا  ؽـ.  مداخؾي:

اح ادًةةتعون!  ةةذه إظةةامل افػرديةةي حتةةك اإلؽوثةةي  ةةذه افطعومقةةي إذا  افشةةقخ:

صةةت افتعٌةةر ٓ مًةةؿـ وٓ مغـةةل مةةـ جةةقعن ٕ ةةو أظةةامل ؾرديةةيم وادمشةةػ أن 

ق ـون  ـوك دول مشعر  ودًموفقي  ذه إظامل افتل جيى أن مؼقم هبو افدول ف

ومتحؿؾ ادًموفقيم  ذا رء ظؾقفو أن متقػ فقس ؾؼط مؼديؿ اإلؽوثي  ذه مـ 

افطعةةوم وافؼةةاب وإكةةام مةةـ اعـةةقد وافًةة حم فؽةةـ مةةع إشةةػ إمةةر ـةةام ؿةةول 

وفؽةـؽؿ ؽثةوء ـغثةوء افًةقؾم وفقـةزظـ اح »ظؾقف افً م يف احلةديٌ ادعةروف: 

ـؿم وفقؼةةذؾـ يف ؿؾةةق ؽؿ افةةق ـم ؿةةوفقا: ومةةو افةةق ـ يةةو افر ٌةةي مةةـ صةةدور ظةةدو

 .شرشقل اح؟ ؿول: حى افدكقو وـرا قي ادقت

ؾـحـ ــةو كتحةدث يف  عةض اعؾًةوت وكؼةقل: إن ذ ةوب  عةض إؾةراد مةـ 

ادًؾؿغ مـ افًعقديي أو مـ ؽر و وإن ــو   كًؿع  عد مـ ؽر و أن يذ ٌقا 

شو ؼ ٕواكف و ذا أؿؾ مو يؼولم أمو افذ وب إػ  ـوك يف شٌقؾ اعفود ؾفذا أمر 

يف شٌقؾ افدظقة ـام أكً متحدث أن ؾفذا أمر مفؿ جدًا و ق إصؾ يف  ةذه 

إيوم فقس يف   د افغر ي افغر ي افتةل ــةو كتحةدث ظـفةو ؿٌةؾ  ةلء إخن ٕين 

إن اإلشة م  ةدأ ؽريٌةًو وشةقعقد »ــً يف صدد افتحدث ظةـ ؿقفةف ظؾقةف افًة م: 

ؾوإلش م ؽريةى يف  ة د افعةرب افتةل مـفةو كٌةع اإلشة م  شًوم ؾطق ك فؾغر وءؽريٌ

ومـفةةةةو اكتؼةةةة اإلشةةةة م إػ  ةةةة د إظةةةةوجؿ وهبةةةةؿ ا تةةةةدى إظةةةةوجؿم ؾةةةةنذا ـةةةةون 
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اإلش م ؽريًٌو يف   د افعرب ؾفق شقؽقن أصد ؽر ًي يف   د إظوجؿ و ذا مةو 

ظؼقةةةدة إشةةة مقي يف  صةةةق د يف أؾغوكًةةةتونم مةةةع أن إمةةةر  ـةةةوك ـةةةون يـةةةدؾع ظةةةـ

اعؿؾةةي أي: ظةةـ اعفةةةود يف شةةٌقؾ اح ظةةز وجةةةؾم أمةةو يف افٌقشةةـي وابرشةةةؽ ٓ 

 مًؿع دثؾ  ذا افؽ م رـزًا وٓ اد فف حًًو ؾوفغر ي  ـوك أصد وأصد  ؽثر.

ؾةةةنذا ذ ةةةى  عةةةض اعامظةةةوت أو  عةةةض ابقئةةةوت أو  عةةةض إؾةةةراد يف شةةةٌقؾ 

مةةـ افؽتةةوب وافًةةـي ومةةو ـةةون ظؾقةةف  افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ وظةةذ  ةةذا ادةةـفٍ

افًةةؾػ افصةةوفت ؾفةةذا  ةةق افقاجةةى افقةةقمم أمةةو اعفةةود ؾفةةذه افةةدموء افتةةل شةةساق 

 ـةةوك مةةذ ى  ةةدرًا دون ؾويةةدة مةةذـر إض ؿةةًون ٕن إمةةر  ـةةوك ـةةام فعؾةةؽ دًةةً 

دةةةس افقاؿةةةع أو ـةةةام ؿؾةةةً ةكػةةةًو:  ةةةؿ حمةةةوضقن  وفةةةدول افؽةةةوؾرة خةةة ف مةةةو ـةةةون 

أؾغوكًةةةةةتون ـةةةةةون  ـةةةةةوك  قا ةةةةةي واشةةةةةعي جةةةةةدًا مػتقحةةةةةي افقوةةةةةع يف أؾغوكًةةةةةتونم و

فؾؿًةةةؾؿغ يف ـةةةؾ افعةةةو  اإلشةةة ملم وفةةةذفؽ ؾؽوكةةةً ادًةةةوظدات  ـةةةوك ؿقيةةةي 

وؿقيةةةي جةةةدًا وفعةةةؾ ذفةةةؽ مةةةـ أشةةةٌوب اؿةةةساب إؾغةةةوكقغ ٓؿتطةةةوف افثؿةةةرة فةةةق ٓ 

افػرؿةةي وافتحةةزب افةةذي أوؿةةع  قةةـفؿ وذ ٌةةً أمعةةوهبؿ مةةع إشةةػ افشةةديد ظةةذ 

 ذ ًٌ أدراج افريوح  دون ؾويدة مذـر.إؿؾ إػ افققم 

أمةةةةةو افقوةةةةةع يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةةؽ ؾفةةةةةل كؼطةةةةةي يف  حةةةةةر مةةةةةـ افؽػةةةةةر ومةةةةةـ 

افضةة لم وفةةق ـةةون  ـةةوك دوفةةي مًةةؾؿي  ةةتؿ  شةةمون ادًةةؾؿغ أيةةـام ـةةوكقا ومةةـ 

 ةةل أن  ]مؼةةدر[ـةةوكقا ر ةةام مؼوظًةةً ظةةـ افؼقةةوم  قاجةةى اعفةةود فعؾؿفةةو أ ةةو ٓ 

 ر وافض ل.او د يف  ذا افٌحر مـ افؽػ

و ؾس إمـ أو إمةؿ  ةق وةد ادًةؾؿغ يف ـةؾ  ة د افةدكقوم  ةذا فةق ـةون 

 ـةةوك دوفةةي  ةةتؿ  شةةمون ادًةةؾؿغ فؽةةـ مةةع إشةةػ افشةةديد ؾوفةةدول أن مةةـ 

ـةةون مـفةةو  ةةتؿ  قةةء مةةـ صةةمون ادًةةؾؿغ ؾفةةل صةةمو ؿ ادوديةةي: آؿتصةةودم 
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فعؼقةدة افصةحقحي وإخة ق وآجتامع وادظو ر افػورؽي أمو آ تامم  سـقز ا

 اإلش مقي ؾفذا أمر ٓ  تؿ  ف دوفي إش مقي إض ؿًو.

أرى مةةةـ إفؼةةةوء افةةةـػس يف افتفؾؽةةةي أن يةةةذ ى  عةةةض افـةةةوس إػ  ووفةةةذفؽ ؾلكةةة

 ـةوك  ةزظؿ اعفةةود يف شةٌقؾ اح   مرؾةةع رايةي  ـةوك فؾجفةةود يف شةٌقؾ احم فؽةةـ 

يف ـةؾ مؽةون ويف ـةؾ زمةون  اعفود يف شٌقؾ اح  ودعـك إوشةع:  ةق مقجةقد

و ةةق: افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾم أيضةةًو  ـةةو أكةةو أمًةةوءل  ةةؾ  ةةذا مقًةةقر فؽةةؾ مةةـ 

أراد أن يذ ى  ـوك فقدظق  مٓء إػ اإلش م  ةؾ افٌةوب مػتةقح أو أيضةًو  ـةوك 

 ظؼٌوت؟ 

احلؼقؼي  ذه ادمشًي و ل ممشًةي احلةرمغ مفتؿةي جةدًا  وفةدظقة  مداخؾي:

افشةةةةٌوب أن يتػرؽةةةةقا بةةةةذا ويتتةةةةو عقا ؾفةةةةل ٓ مؼةةةةقل: اؿطعةةةةقا إػ اح ؾسيةةةةد مةةةةـ 

أظامفؽةةؿ وامرـةةقا أهـةةؿ وفؽةةـ كحةةـ ظـةةدكو ادةةول افةةذي يةةليت  ؽةةؿ إفقـةةو وأكةةتؿ 

مقجفةةةقن افـةةةوس وـةةةؾ رء معةةةد فؽةةةؿم ومثةةةول ظةةةذ  ةةةذا أن افشةةةقخ أ ةةةق ظٌقةةةدة 

 يٌؾغؽ ش مف ويؼقل: شؾؿ ظذ افشقخ كوس جدًا مـ مك  ق. 

 مـ؟  أ ق ظٌقدة افشقخ:

 أ ق ظٌقدة اشؿف: افـجدي أو ـذا ٓ أذـر أن فؽـ تحٌؽ يف اح.  مداخؾي:

  ق مـ مك.  افشقخ:

 مـ مك كعؿ.  مداخؾي:

 ٕن ظـدكو  ـو أ ق ظٌقدة أخقكو مشفقر. افشقخ:

  تؾػ كعؿ.  مداخؾي:

 ؾتٌودر إػ ذ ـل فعؾف  قم إذًا  ق مكي يعـل.  افشقخ:
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 كعؿ  ق مكي.  مداخؾي:

 ضقى! شقخ:اف

جةةزاه اح خةةر يف مـفجةةف شةةؾػل يف افعؼقةةدة ح احلؿةةدم ؾفةةق متةةزوج  مداخؾةةي:

ث ث كًوء وشقلمقن هبةـ إفقةف  ـةوك حتةك يًةتطقع أن يلخةذ حقومةف ويةدرس وؿةد 

يصٌحـ داظقوتن ٕن  ـةوك افٌقشةـقيوت مةـ يعةرؾـ افعر قةي ح احلؿةد ؾزوجومةف 

يٌؼةةةك شةةةتي أصةةةفر مةةةث ًم إكةةةام  صةةةوحلوت ح احلؿةةةدم  ةةةذا  وفـًةةةٌي فةةةف يًةةةتطقع أن

افشٌوب وافدظوة  قى ادمشًةي  ودًةؾؿغ افةذيـ يًةتطقعقن أن يػرؽةقا صةفرًا 

ظةةذ إؿةةؾ يلخةةذ مةةـ إجوزمةةف أو ـةةذا و ةةل  قةة  فةةف افظةةروفم وٓ مةةوكع مةةـ أن 

يؽةةقن  ةةذا ادؽةةون  عقةةدًا ظةةـ ا طةةر  تةةورهن ٕن  ـةةوك نيةةقامت  حوجةةي ومةةو 

يف إضعومفؿ ويف إفٌوشفؿ ؾؾامذا ٓ كتدارك  مٓء  دامً اإلؽوثي ح احلؿد مًر

مو دمـةو ٓ كؼةقى ظةذ افقصةؾ إػ اعٌفةوت كػًةفو أو ؿةد كتقؿةع مةو كخشةوهم  ةذا 

 ادقًقر يو صقخ مـ اقع اعـًقوت. 

 ذا اقؾ و ذا واجىم فؽـ جةوء يف افةزمـ إخةرم ـةون يـٌغةل أن  افشقخ:

اإلرشةةوٓت وافٌعثةةوت افداظقةةي يؽةةقن وافقوةةع  ـةةوك ضٌقعةةل جةةدًا ومرشةةؾ إفةةقفؿ 

إػ اح ظز وجؾم وفؽـ إذا   يًتطوع حتصقؾ إـؿؾ ؾقجقز حتصقؾ افؽومؾ 

  ؾ  ق افقاجى  ؾ حتك افؽومؾ إذا   يًتطوع ؾام ٓ يدرك ـؾف ٓ يسك جؾف.

إذًا افؼضةةقي أن: اعفةةود  ـةةوك يف كؼةة افةةدظقةم ضقةةى! مةةو  ةةل ادـطؼةةي افتةةل 

ض افةةةةدظوة فؾخطةةةةر  ـةةةةوك مةةةةـ افكةةةةب أو افـصةةةةورى مؽةةةةقن  عقةةةةدًا ظةةةةـ أن يتعةةةةر

  صقرة ظومي؟ 

ـام ذـرت فةؽ أن ةخةر معؼةؾ فؾؿًةؾؿغ افؼةقي يف مـطؼةي افٌقشةـي  مداخؾي:

 ل جـتشوم  ذه ؾقفو افدورة افتةل ذـر ةو فةؽم وإيؿةي  ـةوك و ةوؿقنم وإن ـةون 
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افؽثةةةةر يتطؾةةةةع إػ افًةةةة ح وإػ افةةةةدخقل ؾةةةةقام إذا اشةةةةتطوع وفؽةةةةـ ادعـقيةةةةوت 

ن  مٓء  ؽـ أن يصزوا ويٌؼةقا ويةدظقا إػ اح إػ أن إفعوفقي اعؾـو كؼقل: ا

يليت افً حم و ذه ادمشًي ح احلؿد كصةى ظقـفةو افةدظقة  ةتؿ هبةذام مؼةقل: 

كةو ودظقمـةو ؾوح اح ظةز وجةؾ فعؾةف يشةؽر  ؼوءٓ مشغؾقا أكػًؽؿ ؾقام ٓ كًتطقع 

 فؾـوس. 

  ادًتعون!كعؿ  ذا  ق افقاجى واح افشقخ:

يو صقخ  وفـًٌي فتؼٌؾ  مٓء افـوس فؾدظقة ح احلؿةد ــةو يف مـطؼةي  مداخؾي:

 عقةةدة يعـةةل: يف  دايةةي دخقفـةةو إػ افؽةةروات وجةةدكو ؿٌةةقر حةةقل ادًةةجد أو يف 

ؾـويف أو ـذام ؾػرح  ـو أ ؾ افؼريي حتك يـودي  عضفؿ  عضًو فروا ثقو ـو وافعرب 

وافعجةويز يرـضةقن يف افشةقارع حتةك يةرون  وجدًا يعـل: أصةٌحـو مةرأى فؾـةوس

 مـ  مٓء. 

ظربم أكو ظـدمو ــةً يف   دكةو ـةون يةليت مطةقف مةـ ادطةقؾغ مةـ  افشقخ:

أجةةؾ يلخةةذ احلجةةوج معةةف و غقتةةف  ةةق ادةةولم ـةةون يتزـةةقا ؾقةةف يؿؽةةـ يؽةةقن  ةةق 

أجفةةؾ افـةةوسم وحةةدثـل أخةةل رنيةةف اح مـةةر أن أحةةد ادطةةقؾغ افةةذيـ ـةةون كةةزل 

ـةةةوك يف مؽةةةي يؼةةةقل ظـةةةف إكةةةف مؾحةةةد مةةةع ذفةةةؽ  ةةةرد مةةةو يـظةةةرون  ةةةذا يف داره  

م ـؾؿةةةي افعةةةرب ظـةةةدكو يف ادطةةةقف يتزـةةةقا ؾقةةةف وهيجؿةةةقا ظؾقةةةفن ٕن  ةةةذا ظةةةر 

افؾغي إفٌوكقي مًةووي مًةؾؿم ؾة ن ظةر  يعـةل: مًةؾؿ ؾقتزـةقا ؾقةفم ٓ يؼقفةقن 

ظةةذ إظجؿةةل: ظةةرب و ةةق مًةةؾؿ أيضةةًو فؽةةـ  ةةذه خوصةةي  ةةوفعرب ادًةةؾؿغ 

ظـد ؿم ؾ  ؽرا ي دو صو دمؿن ٕن  ذا مـ  ؼويو افعقاضػ افؼديؿةي مةـ احةسام 

ظـةد ؿ إٓ أمةقر   م إػ   د ةؿم مةع إشةػ   يٌةؼافعرب افذيـ أدخؾقا اإلشة
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ن افـصورى ٓ  تتـقن و ؿ  تتـقن  ذا  ةقم أمةو صة ة أمةو إصؽؾقي ـام ؿؾً: 

 زـوة ؾوح ادًتعون!

يف  ةةذه افةةةٌ د وؽر ةةةوم ــةةةً أرى يف شةةةقريو  كحةةـ كةةةرى مثةةةؾ  ةةةذه افظةةةو رة

افشةةةٌوب جوفًةةةغ يف ادؼةةةو ل و ةةةؿ يؾعٌةةةقن  وفطووفةةةي  وفشةةةدة  ؽةةةذا إػ ةخةةةره 

يًؿعقن أذان  ودقؽروؾقن  ودًجد اد ؿ يدظقن افؾعى ويـفضقن ؿقومةًو 

 ذا موذا؟ احسام فمذان وهظون مو  ذا آحسام يطقت وجيؾس يف أروف وٓ 

ى إػ ادًةةجدم ؾةةام  ؼةةل ظـةةد ؿ مةةع إشةةػ إٓ  ةةذه إمةةقر أحةةد يتحةةرك يةةذ 

 افشؽؾقيم كعؿ. 

 ةةؿ ظـةةدمو رأوكةةو يف ثقو ـةةو إيةةو صةةقخ ذـةةر فـةةو  عةةض ادشةةويخ يؼةةقل:  مداخؾةةي:

يؼقل: افعجويز  ؽً ؿوفً:  ذا ادـظر ؿٌؾ شٌعغ شـي كعرؾفم وفئشػ  عةض 

 اإلخقة يؼقفقن: ٓ مذ ٌقا إٓ  وفٌـطول. 

 رب.  مٓء ظ افشقخ:

حتةةك يعـةةل: ٓ متعروةةقا ف،حةةراج أو افـةةوس مةةرى ؾةةقؽؿ مطؿعةةًو أو  مداخؾةةي:

 ؽر ذفؽ. 

 ةةةمٓء ظةةةذ مةةةذ ى ؽةةةزايل افعكةةةم ـةةةون يـؽةةةر ظةةةذ افةةةدظوة ظـةةةدمو  افشةةةقخ:

 يذ ٌقن إػ أمريؽو  وفؼؿقص افؼصر وإػ ةخره  مٓء يـػرونم اح أـزم كعؿ. 

ل ادًةجد دخؾـةو ادًةجد ن  ةذه افؼٌةقر افتةل  ةل حةقإــةً أؿةقل  :مداخؾي

و مةةع اإلمةةوم وؿؾـةةو فةةف: ـقةةػ مًةةجد وؿةةز وـةةذا ؿةةول: أكةةو أظؾةةؿ مةةو مؼقفةةقن ـةةؿومؽؾ

وأكةةو معؽةةؿ يف ذفةةؽ يؼةةقلم فؽةةـ  ةةذه افؼٌةةقر إكةةام أخرجـو ةةو ظظةةوم فؾؿًةةؾؿغ 

  لن ٕن افشققظقي أرادت أن مٌـل يف مؼزة ادًؾؿغ مًتشػك ومرمل. 
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 افعظوم.  افشقخ:

ش ؿٌقر ادًؾؿغ ومرمل  عظومفؿ ؾجئـو هبو وٓ كًتطقع يعـل: مـٌ مداخؾي:

أن كحػظفةةو يف ؽةةر  ةةذا ادؽةةون و ةةل خةةورج ادًةةجدم يعـةةل: احلؿةةد ح فةةقس 

 ـةةوك ضةةقاف حةةقل إوفقةةوء ح احلؿةةد وفقًةةً  ـةةوك رواشةةى يتعؾةةؼ هبةةو  ةةمٓء 

افـةةوس  ةةذا ـةة م أؿةةقل ظةةـ إيؿةةي أكػًةةفؿ افةةذيـ يتؽؾؿةةقن يف ـةةؾ اعةةيم ؾؾؾةةف 

  ول افدظقة وافتقحقد إػ اح ظز وجؾ مقًقر ح احلؿد. احلؿد 

 احلؿد ح.  افشقخ:

تحةةةتٍ افؽثةةةر يؼقفةةةقن: أكةةتؿ مريةةةدون أن كًةةةؿعؽؿ كًةةةؿع دظةةةقمؽؿ  مداخؾةةي:

كةةةتعؾؿ اإلشةةة م كحةةةـ كريةةةد ضعومةةةًو كلـؾةةةف حتةةةك كعةةةقشم ؾوفةةةذي يصةةةز يصةةةز ظةةةذ 

 مضض ؾؼط. 

  اح ادًتعونم ؾتـي مدع احلؾقؿ حران. افشقخ:

  ذه مشؽؾي يو صقخم  ـوك رء ةخر ؽر  ذا ادقوقع اومًو.  مداخؾي:

يف رجؾ مـ ؾؾًطغ و ق صةقيف متشةقع يـةول مةـ معوويةي ويزيةد وؽةر ذفةؽ 

 ظذ ادـز داياًم. 

 أيـ؟  افشقخ:

يف افـؿًةةةةوم وـةةةةون تحةةةةوول أن يًةةةةتحقذ ظةةةةذ ظؼةةةةقل افًٌةةةةطوء مةةةةـ  مداخؾةةةةي:

 رةن ظؾقؽ. ادًؾؿغ  لكف مؾؿقذ فؽ وأكف ؿرأ افؼ

 ظجقى! افشقخ:
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واشةةةؿف: ظةةةدكونم ادفةةةؿ أكـةةةو أحيةةةكو ذيطةةةف فتًةةةؿعفم ادجؾةةةي يف  مداخؾةةةي:

 ف فؽ. يافـؿًو ؿوومتف وـذ تف ظذ اؾسا

  ؾي موذا؟  افشقخ:

  ؾي افؽؾؿي افطقٌي.  مداخؾي:

 مـ يصدر و؟  افشقخ:

 اوظي مـ ادًؾؿغ تحتوجقن إػ ووقح أـثر يف ادـفٍ.  مداخؾي:

 ضقى! مو ؾعؾقا  ف موذا؟  قخ:افش

ؾةةردوا ظؾقةةف وـةةذ قه ـقةةػ مةةدظل  ةةذام وافشةةقخ كةةوس ٓ كعةةرف أن  مداخؾةةي:

أحةةد يؼةةرأ ظؾقةةف افؼةةرةنم و صصةةف يف  ةةول احلةةديٌ وؽةةر ذفةةؽم وردوا ظةةذ 

 عةةةةةض اؾساءامةةةةةفم  ةةةةةؿ يؼقفةةةةةقن: كحةةةةةـ كريةةةةةد ؾؼةةةةةط ـؾؿةةةةةي مةةةةةـ افشةةةةةقخ كةةةةةوس يف 

فؼةةيط وادظويةةف أكةةف مؾؿقةةذك فةةقس آشةةتـؽور إذا ـةةون مةةـ ادؿؽةةـم ؾجئةةً أكةةو  و

 يف افؼيط. 

 فقس مًج ً.  افشقخ:

 ٓ فقس مًج ً.  مداخؾي:

 إذًا مو  ق ادًجؾ؟  افشقخ:

ادًةةةةجؾ  ةةةةق: أكةةةةف يـةةةةول مةةةةـ معوويةةةةي ومةةةةـ يزيةةةةدم وافرجةةةةؾ يعـةةةةل:  مداخؾةةةةي:

 متفوفؽ يف افعؼقدة. 

 أكً رأيتف؟  افشقخ:

 ٓ   أره.  مداخؾي:
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 إكام كؼؾ إفقؽ.  افشقخ:

وفؽةةةـ افؼةةةيط مقجةةةقدم حووفةةةً أن أراه و ةةةق يةةةتؽؾؿ فئشةةةػ يف  داخؾةةةي:م

 مرـز فؾؿًؾؿغ مرـزًا ؿقيًو. 

 وفغ  ـوك؟ ذا جيى إذًا فػً افـظر فؾؿًم افشقخ:

شـذـر ذفةؽ إن صةوء احم فؽةـ  ةؿ يريةدون مـةؽ يةو صةقخن ٕن ردك  مداخؾي:

 ظذ ـ مف يٌغ أمقر أخرى أيضًو. 

 ـ مف مًج ً.  فؽـ يـٌغل أن يؽقن افشقخ:

  ذه افؽؾؿي ٓ.  مداخؾي:

 كعؿ؟  افشقخ:

  ذه افؽؾؿي و ق أكف مؾؿقذك فقس يف افؼيط.  مداخؾي:

 ؾنذًا ظذ موذا كرد؟  افشقخ:

 ظذ افؼيط ومو ؾقف.  مداخؾي:

  ذا  ق أكو مًتعد.  افشقخ:

 ؾوفـوس يػفؿقن  ذا.  مداخؾي:

 إن صوء اح.  افشقخ:

ؾ ؿريةي: مشةون افةذيـ وصةؾـو إفةقفؿ يؼقفةقن:  ةؾ ظؾةؿ احلؼقؼي أن أ ة مداخؾي:

ادًةةؾؿقن افعةةرب  ـةةو وظةةـ حوفـةةو ٓ كةةدري  ةةؾ مصةةؾفؿ أخٌوركةةوم ؿؾـةةو بةةؿ: فةةق 

وصةةؾً ـقةةػ كًةةتطقع أن كةةدخؾفو إفةةقؽؿم وفؽةةـ أكةةتؿ دةةوذا مػؽةةرون ؾؼةةط ؾةةقام 

يةةةةلمقؽؿ دةةةةوذا ٓ مٌةةةةدؤون  ةةةةقاجٌؽؿ مةةةةع اح ظةةةةز وجةةةةؾ ؾةةةةلكتؿ مةةةةزارظغ فؽةةةةـ ح 
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كؽةةةةةؿ مرؾضةةةةةقن افـصةةةةةورى ؿةةةةةقن أكؽةةةةةؿ ؿتؾةةةةةتؿ مةةةةةـ أجةةةةةؾ اإلشةةةةة م وأاحلؿةةةةةد معؾ

ؿ جـةةةي ظروةةةةفو افًةةةةاموات ـؿ وإكةةةام أكةةةةتؿ مًةةةؾؿقنن ٕن فؽةةةةومرؾضةةةقن أظةةةةداء

إفقفوم  ذا افذي ــو حؼقؼًي كؼقل بؿ حتك ٓ يرــقا إػ ؾؼط  نووإرض مؾجم

مةةو يةةلمقفؿن ٕكةةف يةةو صةةقخ  ـةةو يةةلس أن يغةةر حوفةةف فةةقس يةةلس ادتٌةةوـل وإكةةام يةةلس 

 ؽر ادفتؿم كعؿ. 

إِْن ﴿ ةةةذا أمةةةر ضٌقعةةةل يةةةو أخةةةل أظروةةةقا ظةةةـ اح ؾةةةلظرض اح ظةةةـفؿ:  افشةةةقخ:

ؿْ  ـُ ةةةة وا اح َ َيـُكْ ةةةة و ةةةةذه ةيةةةةي مقجةةةةف إػ ظومةةةةي ادًةةةةؾؿغ ـؾفةةةةؿ  [4]محمزززز::﴾َمـُكُ

  حًى مؼصره مع ر ف ظز وجؾ. 

 ضقى! أٓ يؽقن  عضفؿ يو صقخ مـ أ ؾ افػسة؟  مداخؾي:

 كممـ هبذا يف   د افعرب. ٓ صؽ كحـ  افشقخ:

 افشقعي  ـوك معؿؾ ظذ ؿدم وشوق وصقعً افؽثر مـفؿ.  مداخؾي:

 اح أـز!  افشقخ:

 وؿد راق فؽثر مـفؿ ومـ افـًوء كؽوح ادتعي.  مداخؾي:

 أظقذ  وح.  افشقخ:

كعؿم ؾفذه مصقٌي يو صقخم ويؾًٌق ؿ حجوب ذظل يعـل:  حقٌ  مداخؾي:

و مًةةؾؿي اومةةًو مةةو  تؾةةػ أ ةةؾ افًةةـي ظةةـ افشةةقعي أ ةةدًا افةةزي أ ةةو مطؿةةئـ إػ أ ةة

  ذا  ق افظو ري إذًا  ذه صقرة ادًؾؿ. 

أظةقذ  ةوحم اح أـةةز! مصةقدة  ةذه مصةةقدة  وشةؿ اإلشة م فقًةةتٌقحقن  افشةقخ:

 افػقاحش.
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 وبؿ كشوضوت  ـوك يف ... ـذفؽ. مداخؾي:

 أيـ؟ افشقخ:

   ؾتت بؿ إ قاب.يف افًقدان كشوط ظظقؿم افسا مداخؾي:

وِصَػيٌ ﴿ افشقخ: ـَ ـْ ُدوِن اح ِ   . [11]النجم:﴾َفقَْس َبَو ِم

أصقوء ـثةرة مقؿػةً يةو صةقخ ظةـ ادحة ت ٓ مٌقةع صةقئًو مةـ افطعةوم  مداخؾي:

 وفؽـ مٌقع افدخون افًجورة وادؼو وت افروحقي. 

 اح أـز.  افشقخ:

 أؿةةقل اعفةةود وفؽةةـ نيويةةي ضقةةى يةةو صةةقخ! أٓ يؽةةقن اعفةةود أو ٓ مداخؾةةي:

 افدظقة حتتوج إػ مًؾقت. 

 مشجقع مـ افدوفي أم مـ إؾراد؟  افشقخ:

 ٓ  ذه مشؽؾي ضٌعًو ٓ مقجد دوفي.  مداخؾي:

ؾنذًا ٓ يقجد مًؾقت  ةدون دوفةي يةو أخةل  ةذا مةق قؿ فؾـةوس ومضةؾقؾ  افشقخ:

 فؾـوس. 

 يعـل: إمو أن كجد  نمؽون افدظقة.  مداخؾي:

 ط. ؾؼ افشقخ:

 يعـل: ٓ كؼقل  ذا افً ح ؾؼط مـ أجؾ افدظقة.  مداخؾي:

مفةةةةةام أمقةةةةةً  ًةةةةة ح ؾفةةةةةؿ شةةةةةقعتزوكؽ أكةةةةةؽ جئةةةةةً خصةةةةةاًم بةةةةةؿ  افشةةةةةقخ:

ؾقةةةةدخؾقكؽ يف ادعرـةةةةي رؽةةةةؿ أكػةةةةؽم وحقـئةةةةٍذ ؾةةةة  كجةةةةوحن ٕن ادعرـةةةةي ؽةةةةر 

متًوويي وافًٌىن أكـو أمهؾـو ـثرًا مـ أوامر ر ـو ظز وجؾ و خوصي مو ـون مـفو 
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ة﴿ًو  ؼتةةةول إظةةةداء مثةةةؾ: متعؾؼةةة ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة وا َبُةةةْؿ َمةةة د 

 [06]األنفزززال:﴾َوَأِظةةة

ضقةةةةى! أيةةةةـ  ةةةةذا اإلظةةةةداد؟ فؾةةةةدؾوع ظةةةةـ افةةةةدظقة كؼةةةةقل أن فةةةةقس فؾةةةةدؾوع ظةةةةـ 

ادظؾقمغ وظـ ادًةؾؿغ ادؼفةقريـ وادؼتةقفغ طؾةاًم و غقةًو وظةدوكًو إكةام يف 

   ةةمٓء ادفةةوجريـ  ةةؽتـؿةةقا ؾرصةةي شةةٌقؾ افةةدؾوع ظةةـ  ةةمٓء افةةدظوة افةةذيـ ا

إػ مـطؼي أمون  عقدة ظـ افؼتول ؾفمٓء يتخةذون مةـ إشةؾحي مةو يةداؾعقن ظةـ 

أكػًةةةفؿ ٓ يؿؽةةةـفؿ  ةةةذام  ةةةذا ـةةة م خقةةةول يف خقةةةول ؾةةةنذا وجةةةد افًةةةٌقؾ إمـةةةل 

افةةذي يًةةؿت بةةمٓء افةةدظوة  ةةلن يؼقمةةقا  قاجةةى افةةدظقة إػ اح ظةةز وجةةؾ ؾفةةذا 

د يف  ةةذا إوان وإٓ ؾؿجةةول افةةدظقة يف افعةةو  اإلشةة مل ـةةام ؿؾـةةو:  ةةق اعفةةو

ـؾف حقٌ ٓ معورك وٓ ؿتولم وظذ ادًؾؿغ أن يؼقمقا هبةذا افقاجةى يف ـةؾ 

مؽونم فؽـ  ة  صةؽ افةدظقة  ـةوك أوجةىم فؽةـ إذا ظةرض أمومفةو ويف شةٌقؾفو 

 افؼتول و ؿ ؽر مًتعديـ فف ؾفـوك يؼول: معذرًة إػ ر ؽؿ. 

و صةقخ! مةو دمـةو ؿةد امػؼـةو ظةذ افةدظقة أهيةام أوػ أن يؽةقن ضقةى ية مداخؾي:

 ةةةؿ إافداظقةةةي  عقةةةدًا ظةةةـ مؽةةةون احلةةةرب أو أكةةةف يةةةدظق ادحةةةور غ افةةةذيـ يؼقفةةةقن 

  و دون يٌغ بؿ اإلش م وأحؽومف. 

معـل: افعرب أو معـل: ادًؾؿغ  عومةي؟ يعـةل: معـةل افعةرب افةذيـ  افشقخ:

فؾةةةدؾوع ظةةةـ إخةةةقا ؿ ادًةةةؾؿغ أم معـةةةل:  ةةةوجروا مةةةـ  ةةة د افعةةةرب إػ  ـةةةوك 

 ادجو ديـ زظؿقا مـ أ ويل مؾؽ افٌ د؟ 

 مـ أ ويل مؾؽ افٌ د.  مداخؾي:

أكةةةةو ٓ أرى  ةةةةذا يػقةةةةد صةةةةقئًو شةةةةتؽقن ا ًةةةةورة أـةةةةزم وإكةةةةام كًةةةةتغؾ  افشةةةةقخ:

آضؿئـون ادقجقد يف ادمخرةن ٕن  ـوك مًتطقع أن متؿؽـ مـ مٌشر افـوس 

يـكم أمةةو  ـةةوك ادعرـةةي ؿويؿةةي ظةةذ شةةوق وؿةةدم و ةةؿ أيضةةًو ومعؾؿةةقفؿ ظةةذ ابةةق
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يةةةداؾعقن فةةةقس يف شةةةٌقؾ اعفةةةود وإكةةةام يف شةةةٌقؾ ؿقمقةةةي ؾؼةةةط  قشةةةـي و رشةةةؽ 

 واكتفك إمرم اح ادًتعون وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح! 

 خوصًي وأن افـصورى يعـل: ملـؾ ؾقفؿ مـ  مٓء ادتلخريـ.  مداخؾي:

رى  ـوك فعؾ إمر أشؾؿ و ةل:   دكةو إصةؾقي ضقى! يف مـطؼي أخ افشقخ:

 أفٌوكقوم  ؾ  ـوك يعـل: ظؿؾ يف شٌقؾ افدظقة مـظؿ  ـوك. 

جقةةد يةةو صةةقخ اإلخةةقة افةةذيـ  ةةؿ معـةةو ؿةةوفقا: شةةقذ ٌقن إػ: أفٌوكقةةو  مداخؾةةي:

وإػ: مراكةةةو وأرادوا  عةةةض ادراـةةةز اعقةةةدة أو  عةةةض إمةةةوــ افطقٌةةةي افتةةةل مةةةـ 

ر ةةو مـًةةقؼًو وإمةةدادًا وؽةةر ذفةةؽم ؾؼؾةةً بةةؿ: إن صةةوء ادؿؽةةـ أن جيعؾةةقا مةةع ؽ

 اح إذا زرت افشقخ كوس شقزودكو  قء مـ ذفؽ إن ـون ظـده. 

واح أكةةةةو ظفةةةةدي  عقةةةةد يف افةةةةٌ د فؽةةةةـ فةةةةقس ظـةةةةدي إٓ أيضةةةةًو ملـقةةةةد  افشةةةةقخ:

وجةةقب افةةذ وب فةةٌعض افةةذيـ يػفؿةةقن اإلشةة م ؾفةةاًم صةةحقحًو ويًةةتطقعقن أن 

ين ٕين أكةةو خرجةًة يـؼؾةةقا  ةةذا اإلشةة م  إػ أوفئةةؽ افؼةةقم  وحلؽؿةةي وادقظظةةي احلًةـة

غ و  يؽةةـة يل أي امصةةةول هبةةةؿ ـةةةؾ  ةةةذه ادةةةدةم وإن ــةةًة  مـفةةةو صةةةغرًا ا ةةـة مًةةةع شةةـة

 ؟ ظؾؿً مـ أحد إؾووؾ افًقداكقغ.. أيـ إخقاكو  مٓء إن ـوكقا  ـو خرجقا

 خرجقا.  مداخؾي:

 فـدا شقداين كًقً اشؿف. إكف مفتؿ  وفؼضقي  ق ريقس اعقي يف  ق افشقخ:

 حًـ إ را قؿ ...  مداخؾي:

 حًـ  ذا  ق كعؿ.  افشقخ:

امصؾقا ؾقف ؿٌؾ ؾسة إخقة مـ ظـد ؿ مـ ـروامقو ؿوفقا: أن افرجؾ دـتةقرم  مداخؾي:

 ؟ممشًي إ را قؿ ظٌد افعزيز اإل را قؿ ـون  ـو.. مو أظرف إخ ... معـو
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ؾرح  وحلول ادقجقد يف أفٌوكقو  كعؿ رأيتف  ـوك ومؽؾؿ وـون يعـل: مداخؾي:

وؿةةةول: ٓ  ةةةد مةةةـ زيور ةةةو وؿةةةد أفةةةت ظةةةع أن كةةةذ ى إػ  ـةةةوك وفؽةةةـ اظتةةةذرت 

 وكتفوء اإلجوزةم وأحٌٌـو أن كؾؼوك يو صقخ حتك كلخذ مـؽ ادزيد حتةك كةزود ؿ 

 ذفؽ ويذ ٌقنم وفؽـ  ق يعرف أـثر ؿ ويعرف يف افؾغةي إفٌوكقةي مةو يًةتطقع 

 أن يؿر  ف. 

 عـل:  عد مو دار افٌ د. ي افشقخ:

 أن  ق مـ ادؿؽـ أن يؽقن  ـوك أن حًى مو ..  مداخؾي:

ٕكف ـةون حتةدث ظـةدي يف داري أكةف  طةط فزيةورة أفٌوكقةو وافةذ وب  افشقخ:

إفقفةةوم وأكةةف ـةةون يف شةةػرة شةةو ؼي زار ةةو وافتؼةةك مةةع  عضةةفؿ  ؿةةـ تحًةةـ افعر قةةي 

ن رجؾ مـ ظـةدـؿ يعـقـةل ؾػةرح ذفةؽ يف: مراكوم وأكف ذـر فف أن ظـدكو يف إرد

ظـةةدمو شةةؿع  ةةلن  ـةةوك رجةةؾ مةةـ أفٌوكقةةو وظةةذ افةةدظقة افًةةؾػقي وآصةةتغول  عؾةةؿ 

احلةةديٌم ؾػفؿةةً مةةـ أخقكةةو  ةةذا حًةةـ  ةةلن  ةةذا اإلكًةةون مةةـ كةةقادر إفٌةةوكقغ 

افذيـ أوًٓ: تحًـقن افؾغي افعر قةي ثةؿ يػفؿةقن افةدظقة إػ حةد ـٌةر جةدًا افػفةؿ 

ؽ رأيةةةةً فزامةةةةًو ظةةةةع أن أرشةةةةؾ إفقةةةةف مةةةةو مقنةةةة ظـةةةةدي مةةةةـ افصةةةةحقتم وظةةةةذ ذفةةةة

ادطٌقظوت مـ ممفػويت ؾقوعتفو يف ـرمقن وأخذ و معف فعؾف أوصةؾفو إفقةف أو 

يقصةةؾفو إن صةةوء احم ؾوفةةةذ وب يف احلؼقؼةةي يف أفٌوكقةةو ؿةةةد يػقةةد أـثةةر يف افقوةةةع 

 احلوض أن ؿٌؾ أن حتقط هبؿ افػتـ أيضًو. 

طعةةةةةوم وافؼةةةةةابم و ؾغـةةةةةل أ ةةةةةؿ ٓ يشةةةةةغؾقن وأ ةةةةةؿ يػتـةةةةةق ؿ  ةةةةةوٕمقال واف

أحةةد ؿ إٓ أن يضةةع افصةةؾقى ظةةذ صةةدرهم ؾليضةةًو  ةةؿ  حوجةةي ؿصةةقى إػ مثةةؾ 

  ذه اإلؽوثي افعؾؿقي. 

 يعـل: ؿد يؽقن أوػ  مٓءن ٕ ؿ  عقديـ.  مداخؾي:
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 كعؿ  ق  ذا رأي.  افشقخ:

 ... إفٌوين يو صقخل.  مداخؾي:

م ؾوإلشةةةة م ـؾفةةةةؿ إخةةةةقةم فؽةةةةـ كةةةةرى اح أـةةةةز! وفةةةةقس ظةةةةـ ظصةةةةٌقي افشةةةةقخ:

 افظرف  ـو ؽر افظرف  ـوك. 

 احلـغ وافشقق يو صقخـو.  مداخؾي:

  ذ واح   يٌؼ  ـوك رء كحـ إفقف اح ادًتعون!  افشقخ:

إخقاكـةةو... امصةةؾ  ـةةو ادؽتةةى اإلشةة مل يف مراكةةوم ...  ـةةوء مؽتةةى  مداخؾةةي:

 ـؿقوت مـ ...إش مل يف مراكو وأظدوا افعدة ـام مؼقل 

 اح يؽقن معفؿ.  افشقخ:

 ةةذه ممشًةةي احلةةرمغ مًةةعك إػ أن يؽةةقن بةةو جفةةقد يف افةةدظقة  مداخؾةةي:

إػ اح ظةةز وجةةؾ مصةةؾ هبةةو إػ أفٌوكقةةو إن صةةوء احم وظؾؿـةةو مةةـ إخ أ ةةو مةةو صةةوء 

 اح  ؿ ؾؼراء ؽوفٌقتفؿ يو صقخ. 

 كعؿ.  افشقخ:

وـثةةةةةةر مةةةةةةـفؿ ظػةةةةةةقًا يعؿةةةةةةؾ يف: واإلشةةةةةة م ؾقةةةةةةف ... ؿقيةةةةةةي  ـةةةةةةوكم  مداخؾةةةةةةي:

 يقؽً ؾقو مـ إفٌونم ؾؿـ مـ ادؿؽـ أن يًتػود مـفؿ  ـوك يف افدخقل.

 ( 00:  00: 38/   646) اهلدى والنور / 

 ( 00:  50: 30/   646) اهلدى والنور / 
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 حوه اجلّاد يف البوضٍة

ظةع حًةةـ: صةقخـو مؽؿةةق ً بةةذا ادقوةقعم جةةرى مٌوحثةةي  قـةل و ةةغ  عةةض 

خقة حقل مقوقع افٌقشةـي وابرشةؽ امصةؾ    ومػقةًو وؿةول يل مةو  ةق رأي اإل

افشةةقخ كةةوس يف  ةةذه افؽورثةةي افتةةل أصةةو ً  عةةض إخقاكـةةو ادًةةؾؿغ يف  عةةض 

افةٌ دم  ةؾ يعـةةل يةذ ى افشةٌوب ادًةةؾؿ  ـةوك فقجو ةد ومةةو صةو ف ذفةؽ؟ ؾؼؾةةً 

وفةةق ـةةون  فةةف: افشةةقخ يؼةةقل  ةةلن  ةةذه ادًةةلفي ٓ يًةةتطقع  ةةرد افشةةٌوب إؾةةراد

 ضع مئوت وفق  ضع أفقف فقذ ٌقا إػ  ذا ادذ ى أو إػ مؾةؽ افةٌ دم وإكةام 

إمر  حوجي إػ اشتعداد ـٌر وإظداد ومو صو ف ذفؽ مؾخقص حلجي صقخـو يف 

 ةةذا افٌةةوبم ثةةؿ ؿؾةةً فةةف كرجةةق اح ظةةز وجةةؾ أن ٓ يةةدؾعـو نيوشةةـو وظوضػتـةةو إػ 

ثوكقيم ؾؼول ـؾؿي أريةد صةقخـو أن معؾؼةقا  افتفقرم ؾٌوفتويل مصٌت ظـدكو أؾغوكًتون

 ظؾقفو ـػويدةم ؿول: فؽـ أيضًو ٓ كريد أن كؽقن جٌـوء.

 مو صوء اح. افشقخ:

 ؾحٌذا صقخـو فق مؽؾؿً  قء يًر حقل  ذا  ورك اح ؾقؽؿ. مداخؾي:

 ¢اح ادًتعونم وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وحم مو ـةون أصةحوب افـٌةل  افشقخ:

وءم وفؽةةةـ مةةةع ذفةةةؽ مةةةو ـةةةوكقا أصةةةحوب نيوؿةةةي ورظقكةةةيم ؾةةةام ـةةةوكقا يقمةةةًو مةةةو جٌـةةة

فقؾؼةةةقا  لكػًةةةفؿ إػ افتفؾؽةةةي ؿٌةةةؾ أن يعةةةدوا افعةةةدة ؿٌةةةؾ ـةةةؾ رءم و ةةةذا أشةةةفؾ 

رء وأشةةفؾ جفةةود و ةةق ابجةةرة مةةـ  ةة د إػ  ةة د أخةةرىم مةةـ  ةة د افؽػةةر إػ 

مةةـ  ةة د اإلشةة مم وكحةةـ كةةرى أن ـثةةرًا مةةـ افشةةٌوب ادًةةؾؿ وؿةةد يؽةةقن ؾةةقفؿ 



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

377 

يؼةةةةقل ـةةةةام كؼؾةةةةً ظةةةةـ صةةةةوحٌؽ ٓ كريةةةةد أن كؽةةةةقن جٌـةةةةوء ومةةةةع ذفةةةةؽ ؾـجةةةةد ؿ 

عٌـفؿ ٓ يًتؼرون يف  ؾد ؿن ٕ ةؿ يتعروةقن فةٌعض ادضةويؼوت مةـ  عةض 

اعفةةةوت افرشةةةؿقيم ؾةةة  يصةةةزون ظةةةذ ذفةةةؽ ويـفزمةةةقن ويًةةةقؽقن  ةةةو زامفؿ 

 يف أحوديةةٌ ـثةةرة ظةةـ افًةةؽـ ¢آشةتقطون  ةةٌ د افؽػةةر افتةةل  ةةك رشةةقل اح 

مةـ »يف   د افؽػر ـؿثؾ ؿقفف ظؾقةف افًة م وٓ أضقةؾ يف  ةذه ادًةلفي افؽة م: 

مـ جومع: أي مـ خوفط ادؼك وشوــف ؾفق مثؾةف يف  شجومع ادؼك ؾفق مثؾف

افض لم و ذا أمر مؾؿقس دس افقةدم أن ادًةؾؿغ افةذيـ يًةوؾرون وٓ أؿةقل 

جةةةةرة إكةةةةام مؽةةةةقن ظةةةةذ هيةةةةوجرون مةةةةـ  ةةةة د اإلشةةةة م إػ  ةةةة د افؽػةةةةرن ٕن اب

افعؽس مـ ذفؽم مؽقن مـ   د افؽػر إػ   د اإلش مم ؾـحـ كجد ـثةرًا مةـ 

افشةةةٌوب فةةةقس ظـةةةد ؿ مةةةـ افشةةةجوظي إد قةةةي أن يتحؿؾةةةقا صةةةقئًو مةةةـ إذى افةةةذي 

 ¢حتؿةةؾ افؼًةةؿ إـةةز افةةذي ٓ كتصةةقره افقةةقم افرظقةةؾ إول أصةةحوب افـٌةةل 

فؽػةةور وادؼةةـغ ـةةوكقا ظـةةد حًةةـ كظةةر وفؽةةـ... دةةو كةةزل اإلذن بةةؿ  ؿؼومؾةةي ا

افـةةوس اقعةةًو شةةقاء ـةةوكقا مةةـ ادًةةؾؿغ أو افؽػةةورم ومةةو افعفةةد ظةةـؽؿ يف ؿصةةي 

ثٌةةةوت أ ةةةؾ  ةةةدر و ةةةؿ كحةةةق ث ثاميةةةي مؼومةةةؾم أمةةةوم أفةةةػ مةةةـ افرجةةةولم وظةةةد ؿ 

وظةةةدد ؿ أوةةةعوف مضةةةوظػي ظؾةةةقفؿم وفةةةذفؽ ؾةةةـحـ كـصةةةت  ةةةمٓء افشةةةٌوب أن 

 يتذـروا معل ؿقل افؼويؾ:

 قباا  اااجاعة ال ااجسانالاارأي 

 

 

 

 هااو الوو وهااح االاا  ال اااي 

ؾةة  كريةةد  وشةةةؿ افشةةجوظي أن كةةةقرط أكػًةةـو وأن  ؾؽفةةو ؿٌةةةؾ ا ةةوذ افقشةةةويؾ  

افتل اقز فـو  عد و أن كجعؾ دمـو رخقصًو يف شٌقؾ اح مٌةورك ومعةوػم ؾفةذا مةو 

ًةوين: أؿقفف دثؾ  ذا افشوب ادتحؿسم وأكو أؿقل فف وأكةو أجفؾةفم ؿةؾ فةف ظةـ ف

اذ ى وأطفر صجوظتؽ يف مؾؽ افٌ دم ؾامذا شةقػعؾ ادًةؽغم شةقؾؼل  ـػًةف 

 وفتفؾؽي وٓ صؽم أكو أذـر جقةدًا أن ؿقفةف مٌةورك ومعةوػ وٓ مؾؼةقا  ليةديؽؿ إػ 
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افتفؾؽةةي  ةةل ظؽةةس مةةو كحةةـ كًةةتلكس هبةةو وكؼتةةٌس مـفةةو أنم فؽةةـ احلؼقؼةةي أن 

كزفةةً  عةةد أن ككةة اح ظةةز افعةةزة  عؿةةقم افؾػةةظ وفةةقس  خصةةقص افًةةٌىم أيةةي 

وجةةةؾ ظٌةةةوده ادةةةممـغ مةةةـ إكصةةةور وادفةةةوجريـ وـةةةون إكصةةةور ـةةةام معؾؿةةةقن 

أصةةةحوب أرض وزرع وضعم وفةةةذفؽ رــةةةقا إػ  ةةةذا و  يـشةةةطقا فؾجفةةةود يف 

شٌقؾ اح يقمئذ و عد أن كك اح ظز وجؾ  مٓء ادًةؾؿغ صةور اعفةود ؾروةًو 

شة مل إػ مؽةون ةخةر فةقس إشة مقًوم و ـةو ـػويقًوم أي فـؼةؾ افةدظقة مةـ مؽةون إ

 تؾػ اشتعدادات افـوس يف افؼقةوم  ةوفػروض افؽػويقةيم ومةـفؿ مةـ يؼـةع ظةذ 

ظةةام ؾةةرض  ¢مةةذ ى ذفةةؽ افٌةةدوي أو إظةةرا  أو افـجةةدي افةةذي شةةلل افـٌةةل 

اح ظؾقف يف ـؾ يقم وفقؾي ؾؼول الس صؾقات يف ـؾ يقم وفقؾيم ؿةول  ةؾ ظةع 

 أن مطقعم ؾؼول افرجؾ  ؽؾ إخ صم واح يو رشقل اح ٓ ؽر ـ؟ ؿول: ٓم إٓ

أزيةةد ظؾةةقفـ وٓ أكؼةةصم ؾؽةةةون جةةقاب افرشةةقل ظؾقةةةف افًةة م: أؾؾةةت افرجةةةؾ إن 

صةةدقم ويف روايةةي أخةةرى دخةةؾ اعـةةي إن صةةدقم وهبةةذه ادـوشةةٌي تحًةةـ   أن 

أذـةةرـؿ  ةةلن زيةةودة وأ قةةفم ؾفةةل زيةةودة صةةوذة وإن ـوكةةً وردت يف صةةحقت مًةةؾؿ 

ه مةةةةـ افصةةةةحوحم ؾن ةةةةو ٓ مصةةةةت فةةةةقس كػةةةةل افصةةةةحي كواةةةةًو مةةةةـ افـؼةةةةد ويف ؽةةةةر

افةةداخع ـةةام يؼةةقل  عةةض ادعةةوسيـ افقةةقمم ويف افتعٌةةر احلةةديثل كؼةةد ادةةتـم 

وإكام  ق مـ كؼد افًؾػم ؾفذه افزيودة وأ قف صوذة ؽر صحقحيم افصحقت أؾؾت 

 افرجةةةؾ إن صةةةدقم دخةةةؾ اعـةةةي إن صةةةدقم افشةةةو د مةةةـ  ةةةذا احلةةةديٌ ؿـةةةع  ةةةذا

افرجؾ  وفؼقوم  ةام ؾةرض اح ظؾقةف ؾروةًو ظقـقةًوم ؾةنذًا  ةق ٓ جيو ةد جفةود ـػةويلم 

ٓ يةةةليت  وفًةةةــ وافروامةةةى وافـقاؾةةةؾ وافتطةةةقعم رجةةةؾ ؿةةةوكع هبةةةذام وأـثةةةر افـةةةوس 

 ؽذام ؾؾام ظؾةؿ اح ظةز وجةؾ مةـ  ةمٓء إكصةور افةذيـ ـةوكقا افًةٌى فؾتؿؽةغ 

وحةةرثفؿم أكةزل اح ظةز وجةةؾ فؾةديـ يف أروةفؿم افرـةةقن إػ زرظفةؿ وضظفةؿ 

 ةةذه أيةةي فقةةذـر ؿ  ةةلن مةةرك اعفةةود يف شةةٌقؾ اح ظومةةي  ةةذا إفؼةةوء  ةةوفـػس إػ 

افتفؾؽةةيم فؽةةـ  ةةذا ـةةام ؿؾةةً ةكػةةًو ؿةةد يؽةةقن اإلفؼةةوء  طريؼةةي معوـًةةي اومةةًو ـةةام 
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كؼةةةةةقل كحةةةةةـ أنم أن دةةةةةوذا ٓ كةةةةةذ ى وكؼومةةةةةؾ افقفةةةةةقد و ةةةةةؿ احتؾةةةةةقا أروةةةةةـو 

مةةـ ـةةؾ جفةةيم إذًا:  ةةذا اعفةةود أمومـةةو فؽــةةو ٓ كًةةتطقعم و جوكٌـةةوم ٕكـةةو كحةةورب 

ؾام افذي تحؿؾـو إػ مؾؽ افةٌ د افٌعقةدةم ودوفـةو ٓ مًةوظدكو ظةذ  ةذا اعفةود. 

 إذًا: كحـ كعقش يف إح م وإو ومم وفقس  ؽذا ـام ؿقؾ:

 أوردهااا دااسع ودااسع م اا م 

 

 

 

 ما هكذا ياا داسع تاورد ا  ا  

 

 

 ( 01: 09:  35 /652) اهلدى والنور/ 

 

 حوه اجلّاد يف البوضٍة

حتةةدث ادطؾعةةقن ظةةذ أحةةقال ادًةةؾؿغ يف  افًةةويؾ:يؼةةقل إخ  مداخؾةةي:

افٌقشـي وابرشؽ وافؼريٌقن مـ افؼقات اإلش مقي  ـوك: أن جفودًا ؿةويؿ  ـةوك 

يتؿقةةةةةز  وفرايةةةةةي اإلشةةةةة مقي ادرؾقظةةةةةي و ـةةةةةقع افؼةةةةةقة ير ٌةةةةةقن هبةةةةةو افؽػةةةةةرة افةةةةةذيـ 

صةةةت  ةةةذا ؾةةةام  ةةةق رأيؽةةةؿ ؾةةةقام تحةةةوول ؾقةةةف ـثةةةر مةةةـ افشةةةٌوب يؼةةةومؾق ؿم ؾةةةنن 

ادًؾؿ ظر ًو وظجاًم فؾذ وب فـكة إخقا ؿ  ـوك ومؼومؾي أظداء اح ظز وجةؾ 

 ككًة إلخقا ؿ يف افديـ؟

كحةةـ كؼةةقل ـةةام ــةةو كؼةةقل دايةةاًم وأ ةةدًا: إن اعفةةود افقةةقم ؾةةرض ظةةغ  افشةةقخ:

مةـ نيتؾةػ إديةون وادشةوربم  فؽثةرة افةٌ د اإلشة مقي ادفواةي مةـ افؽػةور

وفؽــو كعتؼةد أن اعفةود ٓ  ةد مةـ ا ةوذ افؾةقازم وإشةٌوب وافعةدة افتةل اؽةـ 

ادًؾؿغ مـ آكتصور ظذ ظدو ؿم وظذ  ذا كحـ كؼةقل: إن إشةٌوب افتةل 

يف  عةةض مؾةةؽ إحوديةةٌ  ¢ذـركو ةةو ةكػةةًو مةةـ إمةةراض افتةةل أصةةور إفقفةةو كٌقـةةو 

حتةةك »تفقـةةو يف ةخةةر اعةةقاب إػ  قةةون اعؿؾةةي إخةةرة وذـةةر يف أحةةد و ـةةام اك



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

373 

ؾلكو أؿقل ةشػًو جدًا جدًا ؾؾرض مـ يرى وٓ يرى مةـ  شمرجعقا إػ ديـؽؿ

ٓ يةةةرىم مةةةو هيؿـةةةو إٓ روةةةو اح مٌةةةورك ومعةةةوػم إن اعفةةةود.. جفةةةود ادًةةةؾؿغ 

  ؿ.فؾؽػور ٓ  د بؿ مـ أن يتخذوا إشٌوب افتل مم ؾفؿ ف كتصور ظذ ظدو

أول مؾةةةةؽ إشةةةةٌوب: أن يممـةةةةقا  ةةةةوح ورشةةةةقفف ـةةةةام أراد اح ورشةةةةقففم و ةةةةذا 

اإليامن افققم ؽر متقؾر يف ضويػي متجؿعي ظذ  ذا ادـفٍ افذي ذحـوه ةكػةًوم 

وأظتؼد أن افذيـ يذ ٌقن إكام  ؿ أؾراد متػرؿقن يف نيتؾةػ افةٌ د ٓ اؿعفةؿ 

آخت فم وؿد رأيـو ذفؽ مع  ظؼقدة إش مقي صحقحي وإكام  ؿ نيتؾػقن أصد

إشةةةةػ افشةةةةديد أـةةةةرر إشةةةةػ افشةةةةديد يف اعفةةةةود إؾغةةةةوين افةةةةذي ــةةةةو كلمةةةةؾ 

وكرجةةةةق مةةةةـ اح ظةةةةز وجةةةةؾ أن كؽةةةةقن أن ؿةةةةد اؿتطػـةةةةو ثةةةةامر ذفةةةةؽ اعفةةةةودن ٕن 

اعامظةةةةةي أظـةةةةةل هبةةةةةؿ ادًةةةةةؾؿغ إؾغةةةةةون ـةةةةةوكقا ؿةةةةةد أظؾـق ةةةةةو جفةةةةةودًا يف شةةةةةٌقؾ 

افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ إظةةة ن مةةةـ افٌقشةةةـقغ اإلشةةة مم أمةةةو افقةةةقم ؾؾةةةقس  ـةةةوك يف 

وابرشةةةؽقغ إذا صةةةت افتعٌةةةر   يعؾـةةةقا اعفةةةود يف شةةةٌقؾ احم كعةةةؿ  ةةةذا افػةةةورق 

افؽٌةةةر  ةةةغ افؼتةةةول افةةةذي يؼةةةع أن  ةةةغ افؽػةةةور مةةةـ افكةةةب ومةةةـ يعقةةةـفؿ و ةةةغ 

ادًةةؾؿغ يف افٌقشةةـي ومةةـ يعقةةـفؿ مةةـ نيتؾةةػ ادًةةؾؿغ افةةذيـ أذت إفةةقفؿ 

ٌةةقن افشوشةةع  ةةغ اعفةةود إؾغةةوين وافؼتةةول افٌقشةةـقي   كؼطةةػ ةكػةةًو مةةع  ةةذا اف

افثؿةةرة  عةةد اثـةةل ظؼةة شةةـي مةةـ اعفةةود إؾغةةوين دةةوذا؟ ٕ ةةؿ مةةو ا ةةذوا افعةةدة 

 افتل كحـ كدكدن حقبو أن وشل غ ذفؽ  قء مـ افٌقون:

ؾؽؾـو يعؾؿ أيضًو ةشػغ أكف ـون  ـوك شٌعي أحزاب وصدق ؾقفؿ ؿقل اح ظز 

قنَ ﴿وجؾ:  َدهْيِْؿ َؾِرحُة ؾ  ِحْزٍب  ِةاَم فَة وـةون  ـةوك حةزب واحةد  [11]المؤمنز:ن:﴾ـُ

 ةةق افةةذي أظؾةةـ أكةةف ظةةذ مةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفت ظةةذ افؼةةرةن وافًةةـي ومةةع ذفةةؽ 

ؾؼةةد وؿةةع مةةو وؿةةع  ؿؼومؾةةي  عةةض إحةةزاب بةةذه اعامظةةي افؼويؿةةي ظةةذ افؽتةةوب 
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ـَ  َوٓ﴿وافًةةةةةـي ـةةةةةؾ  ةةةةةذه إحةةةةةزاب يعؾؿةةةةةقن ؿةةةةةقل رب افعةةةةةودغ: 
َمُؽقُكةةةةةقا ِمةةةةة

ـِغَ  ةةةةة َدهْيِْؿ * ادُْْؼِ ْزٍب  ِةةةةةاَم َفةةةةة ؾ  ِحةةةةة ةةةةة ـُ قًَعو 
وُكقا ِصةةةةة ةةةةة ـَ ُؿةةةةةقا ِديةةةةةـَُفْؿ َو ـَ َؾر  ِذي ةةةةة ـَ اف 

ِمةةةةة

قنَ  ؿْ ﴿م [11-12]الززر:م:﴾َؾِرُحةة ْذَ َى ِرتُحُؽةة ُؾقا َوَمةة  [40]األنفززال:﴾َوٓ َمـَةةوَزُظقا َؾتَْػَشةة

يف ؽةةةزوة  ¢ فؼةةةد ؾشةةةؾ اعقةةةؾ إول إضفةةةر إكةةةقر و ةةةؿ صةةةحو ي رشةةةقل اح

حـةةةةغ ؾؼةةةةطن ٕ ةةةةؿ أصةةةةقٌقا  وفعجةةةةى ادفؾةةةةؽ مةةةةع أ ةةةةؿ ـةةةةوكقا ـةةةةومؾغ يف ـةةةةؾ 

افـقاحل إخرى ؾام اكتكوا فقٓ أن اح ظز وجؾ كك ؿ يف  ويي إمر ظةذ 

افؽوؾريـ ؾؽقػ يـتكة ادًةؾؿقن افقةقم ظةذ أظةدايفؿ افؽػةور افكةب ومعفةؿ 

حةةقل آكتصةةور بةةمٓء ادغةةزويـ  دول أورو ةةو ـؾفةةوم وإن ـةةوكقا طةةو رًا يدكةةدكقن

 يف دار ؿ.

ؾلكةةةو أؿةةةقل: أن اعفةةةود ٓ  ةةةد فةةةف مةةةـ اشةةةتعداد و ةةةذا سيةةةت افؼةةةرةن افؽةةةريؿ: 

ُدو  اح ِ ﴿ ٌُةةةقَن  ِةةةِف َظةةة وِط اْ َقْةةةِؾ ُمْرِ  ـْ ِرَ ةةة
ٍة َوِمةةة ق  ـْ ُؿةةة

تََطْعُتْؿ ِمةةة و اْشةةة ةةْؿ َمةةة وا َبُة د 
َوَأِظةةة

ؿْ  ـُ ُدو  ء افشةةةةٌوب ادةةةةتحؿس ووجةةةةى فةةةةف  ةةةةذا أكةةةةو أؿةةةةقل بةةةةمٓ [06]األنفززززال:﴾َوَظةةةة

و ﴿افةةتحؿس:  ةةؾ أظةةدوا افعةةدة افتةةل أصةةور اح ظةةز وجةةؾ إفقفةةو يف  ةةذه أيةةي:  َمةة

ـْ ِرَ وِط اْ َقْؾِ  ٍة َوِم ـْ ُؿق  ٓ صةؽ أن اح ظةز وجةؾ حقةـام  [06]األنفزال:﴾اْشتََطْعُتْؿ ِم

أضؾةةةؼ افؼةةةقة وخةةةص  وفةةةذـر ر ةةةوط ا قةةةؾن ذفةةةؽ ٕن ر ةةةوط ا قةةةؾ ـةةةون  ةةةق مةةةـ 

ٌوب افؼتول افتل مًوظد ادجو ديـ ظذ آكتصور ظذ أظدايفؿم وفؽـف ؿٌؾ أش

ـْ ﴿أن يةةةةةذـر ر ةةةةةوط ا قةةةةةؾ أضؾةةةةةؼ افؼةةةةةقةم ؿةةةةةول: 
تََطْعُتْؿ ِمةةةةة و اْشةةةةة وا َبُةةةةةْؿ َمةةةةة د 

َوَأِظةةةةة

ةٍ  ؾام  ل افؼقة افتل أظد و  مٓء افشٌوب؟ طـل أ ؿ شقؼقفقن:  [06]األنفال:﴾ُؿق 

وفةةقس ظـةةد ؿ ؿتةةول مةةـظؿ ظةةذ افطريؼةةي  إ ةةؿ فةةقس ظـةةد ؿ ضةةويرات وٓ د و ةةوت

افعًةةةؽريي احلديثةةةي افعفةةةد أن مةةةـ حقةةةٌ أشةةةؾقب افؼتةةةول وأشةةةؾقب ابجةةةقم.. 

 أشؾقب افدؾوع.. أشؾقب افػرار حقـام جيقز افػرار و ؽذا.
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كـةةل أفػةةً افـظةةر:  ةةمٓء إؾةةراد مةةـ ـةةؾ افشةةعقب ادًةةؾؿي يريةةدون أن إثةةؿ 

ؾةةام  ةةول افةةدول اإلشةة مقي متػةةةرج يؼةةومؾقن هبةةذه افقشةةويؾ مةةـ إشةةؾحي افعوديةةةي 

يـ يف ظؼةةةر دار ةةةؿم ثةةةؿ ظةةةذ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ و  زُ ْغةةة ظةةةذ  ةةةمٓء ادًةةةؾؿغ ادَ 

افةةةذيـ يـةةةوسو ؿ  ؿثةةةؾ  ةةةذه إشةةةؾحي افعوديةةةي افتةةةل ٓ مًةةةووي صةةةقئًو  وفـًةةةةٌي 

ٕشؾحي افؽوؾر ادفوجؿ أٓ و ؿ افكبم    جفزوا جققصةفؿ..  ة  أرشةؾقا 

ضةةويرا ؿ فـًةةتطقع أن كؼةةقل: إ ةةؿ ؿةةد أظةةدوا ظةةد ؿ يف  د و ةةو ؿ..  ةة  أرشةةؾقا

 حدود اشتطوظتفؿ ؾؾعؾ اح ظز وجؾ يـك ؿ.

كحـ كـصت صٌو ـو ادًؾؿ ادتحؿس و خوصةي  عةد أن رأى أن جفةود أوفئةؽ 

ادتحؿًغ يف إؾغوكًةتون ذ ةى أدراج افريةوحم مةع أن اعفةود  ـةوك ـةون أوًٓ 

إلمةةةدادات افتةةةل ٓ يؿؽةةةـ أن يتؾؼو ةةةو  ةةةمٓء  وشةةةؿ اإلشةةة م وثوكقةةةًو ـةةةون يتؾؼةةةك ا

 افشٌوب.

مةةةع  ةةةذا كحةةةـ كؼةةةقل مٌقـةةةغ بةةةمٓء افشةةةٌوب كؽتةةةي يف أيةةةي افًةةةو ؼي جةةةوءت 

ادـوشةٌي فؾتحةةدث ظـفةةو.. ر ـةةو ظةةز وجةةؾ حقةةـام خوضةةى ادةةممـغ إوفةةغ  ؼقفةةف 

وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتؿْ ﴿ظز وجؾ:  ؾصةحو ي ا طوب  ـو مقجف ف [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

ادفقئةةغ فتؼٌةةؾ مـػقةةذ  ةةذا إمةةر ومًةةتعديـ فؾؼقةةوم  ةةفم أي إ ةةؿ ـةةوكقا ؿةةد ؿةةومقا 

وا﴿ قاجى اإلظداد ادعـقي فذفؽ وجفً  ذه أيي إفقفؿ  د   [06]األنفزال:﴾َوَأظِة

ؾلكةةو أشةةتـٌط مةةـ  ةةذه أيةةي صةةقئًو ٓ يتعةةرض فةةذـره ادػنةةون ظةةودة مةةع أكةةف أمةةر 

 شٌي..واوت وجيى  قوكف  ؿثؾ  ذه ادـو

وا﴿ ؼقفف:  ¢حقـام خوضى اح ظز وجؾ أصحوب افـٌل   [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

ـةةوكقا أ ةة ً َ دثةةؾ أي: ـةةوكقا مةةممـغ  ةةوح ورشةةقفف حةةؼ اإليةةامنم أي: ظةةذ افـحةةق 

افةةةةذي كدكةةةةدن كحةةةةـ حقفةةةةف افقةةةةقم وٓ كًةةةةتطقعف إٓ  جفةةةةد جفقةةةةدم كدكةةةةدن حةةةةقل 
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ورة مـ ظؾامء ادًةؾؿغ ـةام اإلش م ادصػكم فـصؾ إفقف كحتوج إػ جفقد جٌ

شٌؼً اإلصورة إػ ذفؽ ةكػًوم أمو افصحو ي ؾؼد أيضةًو يف مطؾةع ـؾؿتةل افًةو ؼي: 

ؽضةًو ضريةًو ؾفةؿ فقًةقا  حوجةي مثةؾ مةو كحةـ  ¢ؿد مؾؼقا اإلش م مةـ رشةقل اح 

ػك ؾفةةؿ  حوجةةي افقةةقم أن كشةةغؾ ـثةةرًا مةةـ وؿتـةةو  ػفةةؿ ذيعةةي ر ـةةو ظةةز وجةةؾ مصةة

ثةةةةؿ ضٌؼةةةةقه أيضةةةةًو يف  ¢مٌةةةةوذة مةةةةـ رشةةةةقل اح  مصةةةةػك ـةةةةوكقا مؾؼةةةةقا اإلشةةةة م

 كػقشفؿ ؾصوروا مفقئغ فتؼٌؾ ذفؽ إمر اإلبل..

وأظدوا يو معؼ أصحوب افرشقل ظؾقف افًة مم حقةـام أؿةقل  ةذا ٓ أريةد أن 

أصةةةؽؽ افـةةةوس يف ظؼقةةةد ؿ ويف ظؿؾفةةةؿ افصةةةوفتم وفؽـةةةل يف افقؿةةةً كػًةةةف ٓ 

و ادثؾ يف احلامؿي حقـام مرى افصقود ؿةد أريد أن أـقن ـوفـعومي افتل ييب هب

مقجةةف إفقفةةةو ؾفةةةل مةةةدخؾ رأشةةةفو يف افرمةةةؾ ؾةةة  مةةةرى افصةةةقود ؾؾحامؿتفةةةو مظةةةـ أن 

افصقود شقف ٓ يرا و وٓ يصطود و.. ٓ أريةد أيضةًو أن أـةقن ؽةوؾ ً ظةـ وصةػ 

 ادرض افذي جيى فؾؿًؾؿغ أن يعوعقه.

شةةة م ؽضةةةًو ضريةةةًو ـةةةو مؾؼةةةوه ؾلكةةةو أؿةةةقل: يةةةو معؼةةة افشةةةٌوب  ةةةؾ أكةةةتؿ مؾؼقةةةتؿ اإل

م ومةةةـ ذفةةةؽ أو مةةةـ أ ةةةرز إمةةةقر افتةةةل ممـةةةد فـةةةو أكؽةةةؿ أكةةةتؿ ¢أصةةةحوب افـٌةةةل 

ـةةذفؽ أوػ  ةةؾ اجتؿعةةتؿ ظةةذ ـؾؿةةي شةةقاء..  ةةؾ مقحةةدمؿ يف ظؼقةةدمؽؿ ويف 

أخ ؿؽةةؿ ويف إخ صةةؽؿ  عضةةةؽؿ فةةٌعض ـةةةؾ ؾةةرد يصةةةدق ؾقةةف ـةةةام ؿةةول ظؾقةةةف 

دـؿ حتةك تحةى ٕخقةف مةو ٓ يممـ أحة»افص ة وافً م يف احلديٌ افصحقت: 

أكو أؿقل ةشػًو: ٓ كؽةود كجةد اوظةي ظؼةة أصةخوص يصةدق ؾةقفؿ  شتحى فـػًف

مثةةةؾ  ةةةذا اإليةةةامن افةةةذي ذـةةةره افرشةةةقل ظؾقةةةف افصةةة ة وافًةةة م ؾؽقةةةػ  ودئةةةوت 

وـقةةػ  ةةوٕفقف ادمفػةةي ادتػرؿةةي افةةذيـ   جيتؿعةةقا يف مؽةةون واحةةد فقؽقكةةقا 
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هبةذا إمةر اإلبةل: مةلاروا افًةؾقك أن ضويػي واحدة ظؼقدًة وشؾقـًو ومةـ ذفةؽ 

ةٍ ﴿ ـْ ُؿق  وا َبُْؿ َمو اْشتََطْعُتْؿ ِم  إػ ةخر أيي. [06]األنفال:﴾َوَأِظد 

 ةةذا افةةذي أكةةو أدكةةدن حقفةةفم وأكةةو ٓ أريةةد أن مةةذ ٌقا ضعةةاًم فؾـةةران ؾةةلكتؿ  ةةغ 

افؽػةةور افةةذيـ تحةةور قن اإلشةة م يف ـةةؾ أرض اإلشةة م وٓ  ةةد أكؽةةؿ شةةؿعتؿ مةةو 

 حؾ  نخقاكـو يف افصقمول ويف أرمريو ويف افػؾٌغ ويف ويف إػ ةخره.

وأخةةةةةةرًا يف اعزايةةةةةةر ور ةةةةةةام يف افًةةةةةةقدان أيضةةةةةةًو ؾؿةةةةةةام  ةةةةةةذا يةةةةةةو إخقاكـةةةةةةو؟! 

ادًةةةؾؿقن ادتحؿًةةةقن نيوشةةةًو ظوضػقةةةًو ؽةةةر مؼةةةرون  وفتةةةد ر وافعؼةةةؾ افًةةةؾقؿم 

أمةةةةةةةومؽؿ  ةةةةةةةمٓء افؽػةةةةةةةور افةةةةةةةذيـ يؿؽةةةةةةةرون  ؽةةةةةةةؿ وخؾػؽةةةةةةةؿ دول إشةةةةةةة مقي ٓ 

ـَ ةَمـُةةقا ﴿مًةةوظدـؿن وفةةذفؽ أكةةو أؿةةقل ختومةةًو فؽؾؿتةةل  ةةذه معؽةةؿ:  ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  َيةة

ـْ َوؾ  إَِذا اْ تََدْيُتؿْ  ْؿ َم ـُ ُؽْؿ ٓ َيُي  ًَ  .[261]المائ:ة:﴾َظَؾقُْؽْؿ َأكُػ

 (00:  21: 41/   691) اهلدى والنور / 
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 دلمظ وطوه حوه قضية البوضٍة

قان افةذيـ بةؿ  ةوع يف أمةقر اعفةود و خوصةي ... وـون  ق مـ اإلخةمداخؾي:

  -رنيي اح ظؾقف-مع افشقخ اقؾ افرنيـ 

 .-رنيف اح- افشقخ:

 ومؽٌ ظـدهم أطـ .... حتك مقيف مش  قؽ؟ مداخؾي:

 ٓ. ادؾؼل:

 ابومػ يرن. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 وإخ أن فف ـؿ صفر شً أصفر. مداخؾي:

 شتي أصفر. ادؾؼل:

 أصفر يف افٌقشـي.شتي  مداخؾي:

  وه. افشقخ:

 و ق أمر ادجو ديـ افعرب  ـوك. مداخؾي:

 أيقه. افشقخ:
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واحلؼقؼةةي  ةةق شةةومع ادًةةويؾ ادتعؾؼةةيم يعـةةل  عةةض ادًةةويؾ افتةةل  مداخؾةةي:

شةةةئؾتؿ ظـفةةةو و ؾغةةةف  عةةةض مةةةو ؿقةةةؾ حةةةقل مقوةةةقع افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم خوصةةةي 

يعـل جوء خصقصًو مـ  اإلخقان افع ـوكقا  ـوك وؿدمقا زايريـم ؾفق أحى أنم

  ـوكم مـ صون يًؿع يعرض ظؾقؽؿ ادقوقع  ؽومؾف.

 حًـًو. افشقخ:

ويطةةةةةرح أو يعةةةةةرض  عةةةةةض إشةةةةةئؾي ادتعؾؼةةةةةي  وفقوةةةةةع افؼةةةةةويؿ يف  مداخؾةةةةةي:

 افٌقشـي وابرشؽ.

  وه. افشقخ:

إن -وؿول يعـل أحًٌٌ أين ةخذ مةـ افشةقخ حتةك يعـةل كتٌةغ احلةؼ  مداخؾي:

رء مـ ا طل كصق فم أو رء ؾقةف رء مةـ افصةقاب  م وإذا ـون ؾقف-صوء اح

 كمـده.

 أحًـ. افشقخ:

 وإن ـون ٓ  ذا وٓ ذاك يعـل صقؾقا أيـ كحـ. مداخؾي:

  ورك اح. افشقخ:

 مـ ا طل وافصقاب. مداخؾي:

  ورك اح. أوًٓ افشقخ يؼول أ ق موذا؟ افشقخ:

 أ ق ظٌد افعزيز. ادؾؼل:

 أ ق ظٌد افعزيز. افشقخ:

 كعؿ. ؾؼل:اد
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 ومؽـك  و ـؽ. افشقخ:

 كعؿ. ا ـل. ادؾؼل:

 و ق إـز.  افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ظٌد افعزيز. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ـؿ شـف؟ افشقخ:

 أن مؼريًٌو ظؼيـ شـي. ادؾؼل:

 مو صوء احم وإن صوء اح  ق معؽ ظذ ا ط افًؾػل. افشقخ:

و ةق أن يف  وـًةتونم ٓ زال..  كعؿم -شٌحوكف ومعوػ-كحؿد اح  ادؾؼل:

 ـون جيو د يف أؾغوكًتون.

 كعؿ. افشقخ:

 وٓ زال  ـوك. ادؾؼل:

 كرجق فؽ وفف افتقؾقؼ. مػضؾ موذا ظـدك؟ افشقخ:

إن احلؿةةد ح كحؿةةده وكًةةتعقـفم وكًةةتغػره وكتةةقب إفقةةفم وكعةةقذ  ةةوح  ادؾؼةةل:

ضةؾ فةفم ومةـ يضةؾؾ مـ ذور أكػًـوم ومـ شةقئوت أظامفـةوم مةـ هيةده اح ؾة  م

ؾةة   ةةوديم وأصةةفد أن ٓ إفةةف إٓ اح وحةةده ٓ ذيةةؽ فةةفم فةةف ادؾةةؽ وفةةف احلؿةةد 

تحقل ويؿقةً  قةده ا ةر و ةق ظةذ ـةؾ رء ؿةديرم وأصةفد أن حمؿةدًا ظٌةد اح 

ورشقففم  ؾغ افرشوفيم وأدى إموكيم وكصت إميم وجو ةد يف اح حةؼ جفةودهم 
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 ةةم 7377ؾةي آثـةغ افثةوين ظؼة اةودى أخةرة أمو  عد: ؾفةذا افقةقم ادٌةورك فق

شةةةةٌحوكف -مم كحؿةةةةد اح 7337أي ادقاؾةةةةؼ: ا ةةةةومس مةةةةـ صةةةةفر ديًةةةةؿز فعةةةةوم 

أن وؾؼـل أن ةيت إػ  ذا ادؽون ٕؿو ؾ صقخـو افػووةؾ افشةقخ كةوس  -ومعوػ

افديـ إفٌوينم كًتػن مـف  عض مو وصؾـل مـ إخٌور ظـ وجفي كظره افؼتول 

يف داخؾ افٌقشـي وابرشؽم ومدى مشورـي إخقاكـو إن ـوكقا مـ  افذي تحصؾ

افعرب أو مـ افعجؿ ؽر افٌقشـقيغم افذيـ  ؿ حتً ؿقوديت أكو أ ق ظٌد افعزيز 

يف افٌقشـي وابرشؽم ؾلحًٌٌ أن ةيت إفقف وأشتػنه ظـ صحي  ذا افؽ م أو 

حم و ةؾ جفودكةو  ؿعـك ةخر:  ؾ كحـ ؾع ً كجو ةد يف شةٌقؾ اح إلظة ء ـؾؿةي ا

م يقمةًو كتؿـةك أن -شةٌحوكف ومعةوػ-يف  ذا ادؽون مؽقن فـو ثؿرة يقم كؾؼك اح 

ظةةةذ  -شةةةٌحوكف ومعةةةوػ-كؽةةةقن مةةةع افـٌقةةةغ وافصةةةديؼغ  جةةةقار ر ـةةةو كًةةةلل اح 

شةةةٌحوكف -ذفةةةؽم وحًةةةـ طــةةةو  ر ـةةةو ذفةةةؽ أكةةةف شقحؼةةةكو مةةةع  ةةةمٓءم وكًةةةلل اح 

كحةـ ظؾقةفم واح أظؾةؿ. وكٌةدأ مةع صةقخـو  ةذا أن يقؾؼـو ويثٌتـو ظةذ مةو  -ومعوػ

ظـةةةدمو  ةةةدأت إحةةةقال واحلةةةروب يف دوفةةةي افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ ذ ٌـةةةو  افًةةةمال:

 ـوك و دأكو اعفودم وإن صوء اح ةمقؽ  وفتػصقؾم وفؽـ يف إيوم إخرةم أي 

يقمًو ظؾؿً أن  ـوك ذيط مؽؾؿ أحد إخقة افذي  ق اشةؿف أو  75مؼريًٌو ؿٌؾ 

ؽري افؼتةول يف افٌقشةـي ــقت ًْة ف أ ق ؽًون أمك ظـدـؿ واشتػتوـؿ يف اعفةود افَع

وابرشةةؽ ومةةدى مطو ؼةةف مةةع اعفةةود يف شةةٌقؾ احم ومةةو إػ ذفةةؽ مةةـ إمةةقرم 

ؾؽوكةةً  ةةذه  عةةض إصةةقوء افتةةل ذـةةرت مةةـ  عةةض إخةةقة افةةذيـ أمةةقا فؾجفةةودم 

ت حتةةةةك و  يةةةةلمقا معفةةةةؿ  وفؼةةةةيط حتةةةةك أشةةةةتؿع وأظةةةةرف افؽؾةةةةامت افتةةةةل ذـةةةةر

أشةةةةتطقع أن أمـٌةةةةف. ؾلمقةةةةً  ـةةةةو  عةةةةد مةةةةرور ظةةةةدة ضةةةةرق هيةةةةي حتةةةةك أفتؼةةةةل  ؽةةةةؿم 

وإمس أخةذت افؼةيط مةـ أحةد إخةقة  ـةو واشةتؿعً إفقةفم وووةعً  عةض 

افـؼةةةةوط افتةةةةل ذـةةةةرتم و عةةةةض رأيؽةةةةؿ أو ؾتةةةةقاـؿ يف  ةةةةذا ادقوةةةةقع مقوةةةةقع 
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ور اعفةةةود افؼتةةةول يف افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ وافةةةدور افةةةذي جيةةةى أن كؾعٌةةةفم أو افةةةد

افذي جيى أن كطٌؼةف  ـةوك يف افٌقشةـي وابرشةؽم ؾؿةـ وةؿـ افةة.. ؾةل ق ؽًةون 

 حًى مو ظؾؿً.

 ؽًون. مداخؾي:

ؽًةةةون؟ ؽًةةةون حًةةةى مةةةو ظؾؿةةةً مةةةـ افؼةةةيط ؾلخقكةةةو ؽًةةةون ـةةةام  ادؾؼةةةل:

أمذـر أكف مذـر ؿٌؾ أر عي أصفر مرشقًٓ مـ ممشًةي احلةرمغ يف  ةول افةدظقة 

وادـةةي أن ممشًةةي احلةةرمغ ؾعةة ً ؿومةةً  داخةةؾ افٌقشةةـي وابرشةةؽم وح احلؿةةد

  ومؼقم  شمون افدظقة  ـوك.

 احلؿد ح. افشقخ:

احلؿد حم وذـر  عض إصقوء افتل  ةل يف صةدد افةدظقةم وفؽــةل  ادؾؼل:

 ـةةةو فًةةةً  ؼةةةح إمةةةقر افدظقيةةةي ٕكـةةةل نيةةةتص  ةةةوٕمقر افؼتةةةول واعفةةةود يف 

 .-إن صوء اح معوػ-شٌقؾ اح 

 .-اح إن صوء- افشقخ:

مةـ  عةض إصةقوء افتةل ذـر ةو أن  ـةوك جةقش جٌفةي فؾعةرب مًةؿك  ادؾؼل:

(COT و ذا اشؿف خطةل و ةل فقًةً جٌفةي فؾعةربم وإكةام  ةل جٌفةي أو جةقش )

 .-إن صوء اح معوػ-( وشلذحفو EO وشؿ )

 أيقه. افشقخ:

مةةةـ  عةةةض إصةةةقوء افتةةةل ذـر ةةةو أ ةةةؿ يػتؼةةةرون افةةةـص افؼةةةظل وٓ  ادؾؼةةةل:

أن  ـةوك ؿةةقات مًةؾؿي معةةداد و ث ثاميةةي  -أيضةةوً -يؼصةةد  ةذفؽم وذـةةر أدري مةو 

رجةةؾ ٓ يزيةةد ظةةـ ث ثاميةةي رجةةؾم وذـةةر أن مةةـ وةةؿـ إصةةقوء افتةةل ذـةةرت إن 
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افؼتةةول  ـةةةوك فةةةقس ؾقةةف  عةةةض إصةةةقوء افيةةوريي أو افػةةةرايضم ٓ مؼةةةوم افصةةة ةم 

وأن  ـةةةوك  عةةةض ادـؽةةةراتم ثةةةؿ شةةةؿعً صةةةقمؽؿ صةةةقخـوم وذـةةةرت أن افةةةدموء 

اق  ةةدرًا فقجةةقد افةةدول افـكةةاكقي حةةقل ادـطؼةةيم و ةةل كؼطةةي يف  حةةر مةةـ شةةس

 .-إن صوء اح معوػ-افؽػر وافض لم  ذه ـؾؿي كريد أن أشتًػر مـفو 

 كعؿ ... افشقخ:

ذـرمؿ أن اعفود  ـوك جيى أن مؽقن ظـ ضريؼ افدظقة وفقس ظـ  ادؾؼل:

ييم وجيةةةى أن مؽةةةقن أن ادعرـةةةي ؽةةةر متًةةةوو -أيضةةةوً -ضريةةةؼ اعفةةةودم وذـةةةرمؿ 

افدظقة ؾؼط وفقس افً حم و ذه  عض افـؼوط افتةل  ؿـةل وأمقةً مةـ أجؾفةوم 

 ؾلحى أن أوع  عض افتؼتحوت أو ادؼدموت بذا ادقوقع.

 مػضؾ. افشقخ:

ـةام معؾؿةقن أن افٌقشةـي وابرشةؽ ـوكةً مًةتعؿرة مةـ ؿٌةؾ افدوفةف  ادؾؼل:

 شـيم وـوكً اـع أي كشةوط افًقؾقتقي احلزب افشققظل مدة أر عغ أو الًغ

ديـةةل خةة ل  ةةذه افػةةسة إٓ يف افػةةسة إخةةرةم وـوكةةً مشةةجع افشةةٌوب خوصةةًي 

دةةـحفؿ حريةةي معةةوضل ادـؽةةرات مـفةةو ا ؿةةر وافـًةةوء وؽةةر ذفةةؽم ؾفةةذه ـؾفةةو 

أصةةةةقوء ملصةةةةؾً يف افشةةةةٌوب خوصةةةةيم وؿؾقةةةةؾ مةةةةـ افشةةةةققخن ٕن افشةةةةققخ ـةةةةوكقا 

م وفؽةةةـ ؿؾةةةي ؿؾقؾةةةي ر ةةةام ٓ يصةةةؾ يف معتؼةةةديـ  ةةةلدايفؿ فؾصةةةؾقات يف ادًةةةوجد

 عض افصؾقات افػرايض افعدد ادصؾغ  غ أر عي إػ الًي أصخوص خؾةػ 

اإلمةةةةومم ر ةةةةام ـةةةةام ذـةةةةر يل أحةةةةد أيؿةةةةي ادًةةةةوجد أكةةةةف أمهةةةة شةةةةـتغ يف إحةةةةدى 

ادًةةوجد يف افؼةةرى وافؼةةرى  ـةةوك ظةةدد شةةؽو و ر ةةام يصةةؾ إػ أفةةػ أو أفػةةغم 

ؿريةةي مًةةؾؿي ؾلمهةة ؾقفةةو أـثةةر مةةـ شةةـتغ ٓ ؾؽةةون يؼةةقل إكةةف ـوكةةً  ةةذه افؼريةةي 

 يصع ؾقفو إٓ  ق ؾؼط.
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 اح أـز. افشقخ:

مو ظةدا صة ة اعؿعةيم ـةوكقا تحيةون  عةض افشةققخ. ؾؿةـ وةؿـ  ادؾؼل:

إصةةةةقوء أن ـوكةةةةً  عةةةةض ادًةةةةوجد ؿػؾةةةةً ثةةةةؿ ؾتحةةةةً ـٌةةةةورات أو ـؿعو ةةةةد ... 

د ؿةديؿ وٓ ورأيً إحدى ادًوجد ٓ زافً مقجةقدة يف مديـةي )ؽو ـةؽ( مًةج

زال مؽتةةةةقب  وفؾغةةةةي افعر قةةةةي أو افسـقةةةةي  عةةةةض افؽتو ةةةةوت ؾقفةةةةوم و ةةةةذا ادًةةةةجد 

اكؼؾى إػ معرض فئفًٌي افـًويقي وافـػتقف وإصقوء ؽر ذفؽ. ؾفةذه افًةـقات 

ـػقؾةةي  تغقةةر أو ـةةؾ مةةـ كجةةده صةةو ًو يٌؾةةغ مةةـ افعؿةةر أر عةةغ أو الًةةغ شةةـي ؾفةةق 

ـوكةةةةةً مةةةةةـ وةةةةةؿـ ادًةةةةةويؾ افتةةةةةل وفةةةةةد يف  ةةةةةذه افػةةةةةسة افعصةةةةةقٌيم وـةةةةةؾ  ةةةةةذه 

واجفـو ةةوم وـةةون وح احلؿةةد وادـةةي أكةةو   كجةةد صةةو ًو إٓ و ةةق يػتخةةر أكةةف مًةةؾؿم 

ؾفةةق يؼةةقل أكةةو ٓ زفةةً أؿةةقل ٓ إفةةف إٓ اح حمؿةةد رشةةقل احم وأن أ  يصةةعم أو 

 أن ظويؾتـو مـ ادًؾؿغ و ؽذا.

 كعؿ. افشقخ:

فؿ آ ةةتامم ٕداء افصةةؾقات وفؽةةـ   كؽةةـ يف  دايةةي إمةةر كةةرى مةةـ ادؾؼةةل:

 ةةم ظـةدمو ظؾؿـةو أن 7377ؾٌدايي ذ و  ـون  ـوك ؿٌؾ احلٍ مـ افعوم ادةويض 

افؽػةةور مةةـ افكةة قغ يؼتؾةةقن إخقاكـةةو ادًةةؾؿغن ٕ ةةؿ مًةةؾؿغ وفةةقس ٕ ةةؿ 

 ًةةةـقيغم ؾةةةذ ًٌ أكةةةو وأر عةةةي ةخةةةريـ كًةةةتطؾع إمةةةر دةةةو يل خةةةزة وح احلؿةةةد 

؟  ةةؾ كًةةةتطقع أن -أيضةةوً -كًةةتطقع أن كجو ةةةد  ـةةوك وادـةةي يف أؾغوكًةةتون ؾفةةؾ 

كداؾع ظـ ادًتضعػغ؟ وــو كةرى يف افتؾػزيةقن مةو رةه ـثةر مةـ ادًةؾؿغ مةـ 

أن  عض اعثٌ ذ حً و ةل جثةٌ  -أيضوً -مؼيد... فؾـًوء وإضػول ورأيـو 

 فؾؿًؾؿغ.

 كعؿ. افشقخ:
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حفةةةؿ أو  عةةةد وأن  ـةةةوك مؼةةةو ر اوظقةةةي فؾؿًةةةؾؿغ دؾـةةةقا إمةةةو  عةةةد ذ  ادؾؼةةةل:

ووةةع ؿةةتؾفؿ  قوةةع صةةؾقى ظةةذ صةةدور ؿم ومةةرـفؿ حتةةك يـتفةةقا و ةةؿ يعـةةل 

 صدور ؿ مدمل مـ افصؾقى. وـذفؽ افـًوء و ؼروا  طق ـ أو اؽتصوهبـ.

 اح أـز. افشقخ:

ؾفةةذه ـؾفةةو أخةةذمـو افـخةةقة اإلشةة مقي افتةةل جيةةى أن كحةةس هبةةو وح  ادؾؼةةل:

ؾةةق ً مةةـ احلؼةةويؼ افتةةل صةةو دكو و يف احلؿةةدم ؾةةذ ٌـو ؾقجةةدكو ؾعةة ً أن  ةةذه  ةةل ؿ

 افتؾػزيقن.

 كعؿ. افشقخ:

ثةؿ دخؾةً وؿو ؾةً ظةدة أؾةراد أو رؤشةوء  عةض ادًةوجد وحتؼؼةةً  ادؾؼةل:

أكةةةف ؾعةةة ً ٓ  ةةةد مةةةـ ظؿةةةؾ رء كًةةةتطقعف كحةةةـ افشةةةٌوبم ؾسـةةةً  ةةةمٓء إخةةةقة 

إر عةةةي ورجعةةةً إػ  ؾةةةدي ثةةةؿ ـقكةةةً فـػزةةةم اعةةةً فـػزةةة  عةةةض ادٌةةةوفغ 

ًةةتطقع هبةةو أن كشةةسي  عةةض افًةة ح ٕكػًةةـو وكةةذ ى إػ افةةداخؾ افًٌةةقطيم فـ

مؽةةون افؼتةةؾم أحةةى أن أظطقةةؽ افػؽةةرة افًٌةةقطي ظةةـ افًٌةةـي مةةـ كوحقةةي شةةؽو و: 

% مةةةةةـفؿ 30% مؼريٌةةةةةًو مةةةةةـ ادًةةةةةؾؿغم وافٌةةةةةوؿل افةةةةةة 00ضٌعةةةةةًو افًةةةةةؽون إـثريةةةةةي 

افـصةةةةورىم افـصةةةةورى ؿًةةةةامن: ؿًةةةةؿ يًةةةةؿك س م و ةةةةق ـةةةةؾ مةةةةـ يةةةةديـ  ةةةةديـ 

قي إرثقذـسم وافشةعى أخةر أو افؼًةؿ أخةر افـكةاين وفؽـةف يةديـ افـكاك

 ةةديـ افؽوثقفقةةؽم و ـةةوك ـةةؾ مةةـ يةةديـ  ةةديـ افؽوثقفقةةؽ يًةةؿك ـةةروايت حتةةك 

وإن   يؽـ فف أي ظ ؿي  دوفي ـروامقةوم وـةذفؽ افكة م ـةؾ مةـ يةديـ  ديوكةي 

ذا ؿؾـةةو أرثةةقذـس ؾفةةق س م حتةةك وإن   يؽةةـ فةةف أي ظ ؿةةي  دوفةةي س قةةوم ؾةةن

 ـو أو يؼول يف افٌقشـي وابرشؽ أكةف  ةذا ـةروايت أو س  فةقس معـةوه أكةف مةـ 

ؽقمةةةةةةي احلدوفةةةةةةي س قةةةةةةوم ؾعـةةةةةةدمو دخؾـةةةةةةو  ـةةةةةةوك وجةةةةةةدكو أن  ـةةةةةةوك جقشةةةةةةون يف 
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(  ةةةةةةل يف أوم HVOافٌقشةةةةةةـقييم اعةةةةةةقش إول يًةةةةةةؿك  ةةةةةةوحلروف اف مقـقةةةةةةي )

 ؾفمٓء أـثر ؿ مـ افـصورى وؿؾقؾ مـ ادًؾؿغ.

 إحرف رمز ضٌعًو؟  ذه افشقخ:

 رمقز عؿؾي. ادؾؼل:

 يسجؿ مع موذا... افشقخ:

 واح ٓ أدري  وفز طم وفؽـفؿ. ادؾؼل:

  ف معؾقش. افشقخ:

يعـةةةل  ةةةل يف أوم وفؽةةةـفؿ بةةةؿ رمةةةز أصةةةٌت معروؾةةةًو أكةةةف ٕـثةةةر ؿ  ادؾؼةةةل:

 ـروات وؿؾقؾ مـ ادًؾؿغم ومدظؿفؿ دوفي ـروامقو أـثر رء.

  وه. افشقخ:

وفؽـفؿ جقش يؼقفقن إ ؿ جقش افٌقشـي فؾدؾوع ظةـ افٌقشةـي وةد  ادؾؼل:

كةة قغ وادًةةؾؿغ  قةةـفؿ يؼةةومؾقن افس قةةوم وأيضةةًو مةةـ وةةؿـ افـصةةورى  ةةمٓء 

 معفؿ. اعقش افثوين.

 ظػقًا كؼػ  ـو ؿؾق ًم  مٓء ؾع ً يداؾعقن ظـ افٌقشـي وابرشؽ؟ افشقخ:

قش ـؾ جقش ـقػ يعؿؾ وكؼح ـقػ ـؾ ج -إن صوء اح-شـليت  ادؾؼل:

 وموذا يعؿؾ.

 مػضؾ. افشقخ:

ثةةةؿ وجةةةدكو  ـةةةوك جةةةقش ةخةةةر يًةةةؿك أو احلةةةروف ادختكةةةة بةةةؿ  ادؾؼةةةل:

(TO ؾفةةةمٓء أـثةةةر ؿ مةةةـ ادًةةةؾؿغ وؿؾقةةةؾ مةةةـ افـصةةةورىم وافـصةةةورى  ةةةمٓء )
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مةـ افكة غ أو مةـ افؽةرواتم ؾعـةدمو ذ ٌـةو  ـةوك  حثـةو ظةـ  -أيضةوً -يتؽقكقن 

كؼومةةةةؾ معفةةةةؿم ؾقجةةةةدكو أن  عةةةةض أيؿةةةةي ادًةةةةوجد  أصةةةةخوص ةخةةةةريـ كًةةةةتطقع أن

افةةةةذيـ  رجةةةةقا اعومعةةةةوت اإلشةةةة مقي إن ـةةةةوكقا مةةةةـ دول ا ؾةةةةقٍ أو مةةةةـ دول 

ظر قةةةةةي أخةةةةةرى مثةةةةةؾ مكةةةةة أو إردن أو مةةةةةـ اعومعةةةةةي اإلشةةةةة مقي يف افعوصةةةةةؿي 

 افٌقشـي وابرشؽ افع مًؿك أن هايقػق. ـوكً  ـوك جومعي إش مقي.

 أيقه. افشقخ:

-اح  ؽةةون ؽةةر مـوشةةى   يةةرضفةةمٓء إخةةقة وجةةدوا أ ةةؿ يف مؾ ادؾؼةةل:

( TO( جةقش )HVOن ٕن  ةمٓء ادًةؾؿغ افةذيـ يف جةقش )-شٌحوكف ومعوػ

 ٓ يسددون يف معوضل.

 ادـؽرات. افشقخ:

ادـؽرات مـ ذب ا ؿر ومصوحٌي افـًوء وؽر ذفةؽم وأيضةًو    ادؾؼل:

سم وؽةةر ذفةةؽ مةةـ إمةةقر افؼةةظقيم كةةر ؾةةقفؿ ادحوؾظةةي ٕداء افصةةؾقات ا ؿةة

وفؽةةةـفؿ كةةةرى ؾةةةقفؿ ا ةةةر أ ةةةؿ يًةةةتؿعقن إفقـةةةوم أو أ ةةةؿ ظـةةةدمو جيةةةدون مثؾـةةةو 

 .-أيضوً -يرحٌقن ويؼدمقن فـو افقاجى افضقوؾي و ؿ ـرموء 

 يعـل  ذا خؾقـو كًؿقف أن اعقش افثوفٌ. افشقخ:

 اعقش افع كحـ ذ ٌـو إفقفؿ مًؿك افؼقات ادًؾؿيم. ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

...   يؽةـ  ةذا جةقش ثوفةٌم وفؽـةف افةقر أو  عةض أكةوس أرداوا  ادؾؼل:

 أن يؼومؾقا ؿتول ود افطغوة فؾدؾوع ظـ اإلش م وادًؾؿغ.

 ضى معسف ؾقفؿ مـ ؿٌؾ حؽقمي افٌقشـي وابرشؽ. افشقخ:
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 أن حصؾ  ذا. ادؾؼل:

 حصؾ  ذا. افشقخ:

 وح احلؿد وادـي. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

وكذـر فؽؿ أشٌوهبو. ؾعـدمو ذ ٌـو ؾوكضؿقـو مع  مٓء إخقة وـةون  ادؾؼل:

وح احلؿةةةد مرحقٌةةةًو مةةةـفؿ جقةةةدًام وؿةةةدمقا فـةةةو ـةةةؾ افتًةةةفق ت مةةةـ  قةةةق ؿ ومةةةـ 

أموــ مقاجد ؿ و ةدأكو مًةوكد ؿ ومعؾةقؿفؿ ظةـ ـقػقةي إداء افقاجةىم وأيضةًو 

يةدرون ـقػقةي افصة ة أو افطفةورة  ـقػقي افص ةن ٕ ةؿ ـةوكقا يصةؾقن وفؽةـفؿ ٓ

ومةةةو صةةةو ف ذفةةةؽم و وإلوةةةوؾي إػ حتػةةةقظ افؼةةةرةن افؽةةةريؿم و ةةةدأكو معفةةةؿ  شةةةؽؾ 

خطةةغ متةةقازيغم افؼتةةول معفةةؿ وةةد افكةةبم وافةةدظقة واإلرصةةود يف صةةػقؾفؿ 

يقمةًو أن  75و غ افًؽون افةذيـ يًةؽـقن معفةؿم وـوكةً وح احلؿةد وادـةي أكةف 

قن إػ ادًةةةوجد ويصةةةؾقن افصةةةؾقات ا ؿةةةسم وا يتجفةةةؤكجةةةد أن افشةةةٌوب  ةةةد

حتةةةةك كجةةةةد يف  عةةةةض ادًةةةةوجد أر عةةةةي صةةةةػقف اتؾةةةة  مةةةةـ افشةةةةٌوب يف صةةةة ة 

 افػجرم و ذا خر ـثر رأيـوه  لكػًـو.

 ٓ صؽ.  ذا يف أي مـطؼي؟ افشقخ:

 يف مديـي اشؿفو: مراؾقـؽ. ادؾؼل:

 مٌعد ظـ افعوصؿي ـؿ؟ افشقخ:

 ـقؾق مس. 35حقايل  ادؾؼل:

 افعوصؿي دخؾتق و. افشقخ:
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افعوصةةةةؿي   كًةةةةتطقع أن كةةةةدخؾفون ٕكةةةةو ؿؿـةةةةو  عؿؾقةةةةي مةةةةع افؼةةةةقات  ادؾؼةةةةل:

ادًةةةؾؿي ؾفـةةةوك جةةةقش مةةةدجٍ  جؿقةةةع إشةةةؾحي مةةةـ افكةةة قغ وظةةةدة خطةةةقطم 

حتةةةك أكـةةةو حووفـةةةو آؿتحةةةوم ؾؼتةةةؾ مــةةةو ثامكقةةةي مةةةـ اإلخةةةقة ؽةةةر افٌقشةةةـقيغ ومةةةـ 

أظؾـةً إذاظةي فـةدن     د  يف  ذه ادعرـي  عد ادعرـةي  ةذه 7افٌقشـقيغ 

ـوكةةةةً  ـةةةةوك معرـةةةةي أـةةةةز معرـةةةةي مةةةةـ وؿةةةةً مةةةةو  ةةةةدأ افؼتةةةةول  ةةةةغ ادًةةةةؾؿغ  فأكةةةة

وافكب دحووفي إجيود ثغةرة فؾقصةقل فؾةداخؾم وأن افعةرب وأن ادجو ةديـ 

 و ةةدم وظةةدد افؼةةتذ  5000افعةرب اصةةسـقا يف  ةةذه ادعرـةةي و ؾةغ معةةداد ؿ 

ذاظيم ظدد ؿم  ذا مـ اإل غ   تحصم ومـ افك ق77ـ افعرب مـ ادجو دي

 كؽـ هبذا افعدد افؽٌر حتك أكـو  ضع. وفؽـ  

 مئوت. افشقخ:

مئةةةوت ؾؼةةةط   كٌؾةةةغ إفةةةػ  عةةةدم وح احلؿةةةد وادـةةةي ـةةةون فـةةةو  ةةةذا  ادؾؼةةةل:

افـجوحم وإن   كًتطع حتؼقؼ  دؾـو  ق ؾتت ضريؼ فنايقػق. كرجع فؾؿقوةقع 

 إول...

 ؾي افقاؿع افعوصؿي أن معتز حموسة.ظػقًا مـ حقٌ معر افشقخ:

 ٓ زافً حموسة مـ ؿٌؾ افة ... ادؾؼل:

 افكب. افشقخ:

 افكبم كعؿ. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

وحتةوول إمةؿ ادتحةدة  ؽةؾ جفةد و إيصةول ادعقكةوت فؾؿًةؾؿغ  ادؾؼل:

 ـةةوك يف داخةةؾ افٌقشةةـي  طريؼةةي افطةةويرات أو  طريةةؼ افةةز  ةةوفؼقةم وؿةةد اؽـةةً 
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امػوؿقةةةوتم وحًةةةى مةةةو ظؾؿةةةً أن ـةةةؾ ادًةةةوظدات افتةةةل مةةةليت إفةةةقفؿ مةةةقزع   عةةةد

  وفتًووي يعـل افـص فؾكب وافـص فؾؿًؾؿغ.

 ٓ ؟اافكب ادعتديـ و افشقخ:

 ادعتديـ. ادؾؼل:

 ادعتديـ؟ افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 حتك يؿؽـق ؿ. مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 ؿ...حتك رصقة يعـل حتك يدخؾق  مداخؾي:

 ؾودفؿ ظـدمو ذ ٌـو  ـوك. ادؾؼل:

 أكو شلفً  ذا افًمال ٕكف ؾفؿـو مـف أكف يف سب  قؼومؾقا.  افشقخ:

 مع ادًؾؿغ. ادؾؼل:

 يف اعقش افٌقشـقي. افشقخ:

 افٌقشـل كعؿ. ادؾؼل:

 ةةةوهم ؾلكةةةو مةةةـ  ةةةوب يعـةةةل حًةةةـ افظةةةـ مًةةةوءفً  وفًةةةمال وأجةةةد...  افشةةةقخ:

 .-أيضوً -فئظداء 

 أي كعؿم أي كعؿ. مداخؾي:
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 اح أـزم كعؿ. افشقخ:

ثةةةةةؿ  ةةةةةدأكو يف افتةةةةةدريى مةةةةةدريى افشةةةةةٌوب افٌقشةةةةةـقي مةةةةةـ افؼةةةةةقات  ادؾؼةةةةةل:

ادًةةةةؾؿيم و ؾغةةةةً ظةةةةدد افؼةةةةقات ادًةةةةؾؿي مًةةةةعي ؾصةةةةويؾ يف خةةةة ل وجقدكةةةةوم 

 ؾفمٓء افتًعي افػصويؾ يرأشفو رجؾ إموم مـ أيؿي ادس...

 افػصقؾي ـؿ؟ افشقخ:

  مويي إػ مويي والًغ. وهم ـؾ ؾصقؾ  غ ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

وفؽـ ـون ظدد ادًةؾحغ حةقايل الًةغ افثؾةٌم وظةدد افػصةويؾ  ادؾؼل:

 ؾةةةةغ حةةةةقايل مًةةةةعيم ؾةةةةوجتؿعقا  ةةةةمٓء إمةةةةراء افػصةةةةويؾ واحتةةةةدوا ؾةةةةقام  قةةةةـفؿ 

وووعقا ٕكػًفؿ أمرًا و ةق إخ افػووةؾ حمؿةقد ـةرفتشم و ةؿ مةـ خرجيةل 

 دـقرة.اعومعي اإلش مقي  ودديـي ا

 حمؿقد أيش؟ افشقخ:

 ـرفتش. ادؾؼل:

 يعـل مـ افٌقشـي. افشقخ:

 إي  قشـقي كعؿ ـؾفؿ  مٓء  قشـقيغ. ادؾؼل:

 أيقه. افشقخ:

افتًع افػصويؾم ؾلمر ؿ إخ حمؿقد ـرفتش و ق خريٍ اعومعةي  ادؾؼل:

 اإلش مقي  ودديـي ادـقرة ـؾقي احلديٌم و ق رجؾ كعتؼد ذفؽ ظؼقدمف شةؾقؿي
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و ق  ـػًف  غ يل حتك أكةف يؼةقل إ ةؿ  ةمٓء افٌقشةـقيغ يؼقفةقن إكـةل و ةو م 

 وؽر ذفؽم وفؽـفؿ ٓ جيدون أي ظداوة مـ افٌقشـقيغ.

 كعؿ. افشقخ:

وكحـ وح احلؿد وادـي   كجد أي كػقر أو مردد يف ؿٌقل مو كؼقفف  ادؾؼل:

 معفؿ.

 يعـل خ ف افقاؿع يف أؾغوكًتون. افشقخ:

 خ ف افقاؿع يف إؾغوكًتون كعؿ. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

 وإلوةةةوؾي أكـةةةو ظـةةةدمو ذ ٌـةةةو ووةةةعـو ذط مةةةـ ذوضـةةةو أكـةةةو عؿقةةةع  ادؾؼةةةل:

إخقة افذيـ يةلمقن مةـ خةورج افٌقشةـي ويـضةؿقن معـةو يف اةوظتل أن ٓ يٌةٌ 

أي كقع مـ افدراشوت أو إحداث أي  ؾٌؾي مـ كوحقي أكف أمةك مةـ حةزب افػة ين 

زب افػ ين أو أن احلزب افػ كقي أو اعامظةي افػ كقةي ظةذ خطةل أو أكف مـ احل

 ظذ صقاب أو...

  ذا اظتٌورًا  ام وؿع يف أؾغوكًتون. افشقخ:

 وفضٌطم  ذا وح احلؿد اشةتطعً  وفطريؼةي  ةذه أن أوحةد صةػقؾـو  ادؾؼل:

يف  ةةذا ادؽةةونم وأن اقةةع أظامفـةةو جيةةى أن مؽةةقن و حقثـةةو ومـوؿشةةومـو جيةةى 

 مؽقن ـقػ كجو د ود افكب. أن

 اقؾ. افشقخ:
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وأن مقزاكـو افذي كقزن  ف أظامفـو وؾتقاكو وأي أمةر مةـ إمةقر كقزكةف  ادؾؼل:

روةةقان -ظةةذ مػفةةقم افصةةحو ي  -¢- قةةء واحةةد و ةةق ـتةةوب اح وشةةـي كٌقةةف 

 .-اح ظؾقفؿ

 ةمغ. افشقخ:

ٓ ٓ أريةد  ؾفذا رء ـون حمٌى فؾجؿقع إكف   يًةتطع أحةد يؼةقل: ادؾؼل:

 ـتوب اح أو ٓ أريد افًـي أو ٓ يريد مػفقم افصحو ي.

 اح أـز. افشقخ:

فةةةةذفؽم ؾؽةةةةون آمػةةةةوق وح احلؿةةةةدم ـةةةةون آمػةةةةوق ـومةةةةؾم وأيضةةةةًو  ادؾؼةةةةل:

 إخقة افٌقشـقيغ روقا هبذا.

 احلؿد ح. افشقخ:

و ةةف أيةةي وح احلؿةةد. و ةةدأكو يف أي ظؿةةؾ كؼةقم كؼةةقل: ؿةةول اح يف ـت ادؾؼةل:

يف أيي ـذام وأن افصحو ي ؾنوا  ذه أيةي  -¢-ـذام وكؼقل ؿول رشقل اح 

أو ذحق و ذحقا  ذا احلديٌ  وفطريؼي افػ كقي  تطٌقؼ ـذا وـذام وإ ؿ وح 

احلؿد  مٓء افٌقشـقيغ ظـد ؿ هظي افػفؿن ٕن أؿؾ معؾقؿ ٕي صٌوب كجده 

درجوت اعومعقةةةةيم افةةةة ظةةةةذ اعومعةةةةوت مةةةةتعؾؿ افثوكقيةةةةيم وـثةةةةٌر مةةةةـفؿ حوصةةةةؾغ

وفؽةةةةةةـ ضٌعةةةةةةًو فقًةةةةةةً جومعةةةةةةوت ديـقةةةةةةي وإكةةةةةةام أمةةةةةةقرم وفؽةةةةةةـ أذ ةةةةةةو ؿ مػتحةةةةةةي 

ويًةةةةتطقعقن ادـوؿشةةةةي ويعرؾةةةةقن ادـطةةةةؼم ؾعـةةةةدمو مؼةةةةقل: ادـطةةةةؼ يؼةةةةقل أكةةةةؽ 

 مًؾؿم إذًا ٓ  د ـتوب اح وشـي ... ؾفق يتًؾؿ بذا إمر.

 يعـل  تؾػقن ظـ إؾغون. افشقخ:
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عؿم ٕ ؿ فةقس يقجةد فةدهيؿ ظؾةامء يؼقفةقن:  ةذا ظةودل ؿةول ـةذا ك ادؾؼل:

وؾؼةةةط ٓ ؽةةةرم وأحقوكةةةًو يـوؿشةةةقن  ةةةام ظـةةةد  ةةةام معةةةقدوا  ؿةةةذ ى إحـةةةوف ـةةةون 

 ادذ ى افشويع  ـوك ادذ ٌل احلـػل وفؽـ ٓ يعرؾقن مو  ق ادذ ى.

 صحقت. افشقخ:

ذا أخقكو حمؿةقد كعؿم ؾؾؾف احلؿد  ذا ـون ادقزان  قــو و قـفؿم و  ادؾؼل:

ـرفتش وجدكو ؾقف ا ر افؽثر وأيضةًو إخةقة أمةراء افػصةويؾ وجةدكو ؾةقفؿ  ةذا 

 ا ر و ذه افعؼقدة.

 ظظقؿ. افشقخ:

ووزظـةةةو افشةةةٌوب يف ظةةةدة مـةةةوضؼن ٕكـةةةو امػؼـةةةو مةةةع  ةةةمٓء افؼةةةقات  ادؾؼةةةل:

 جـٌةًو إػ ػادًؾؿي أكـو ٓ كريد ٕكػًـو جٌفي مـػصؾي فؾعةربم وإكةام كؽةقن كؼة

جـةةةةةةٌفؿ وكًةةةةةةوكد ؿ وأن مؽةةةةةةقن افؼقةةةةةةودة ادقداكقةةةةةةي بةةةةةةؿم وكحةةةةةةـ كشةةةةةةورـفؿ يف 

افتخطةةةةةقط كشةةةةةورـفؿ يف اشتشةةةةةؽوف كًةةةةةؿقف افسصةةةةةدم كشةةةةةورـفؿ يف افؼتةةةةةول إذا 

وجدكو إكف ؿتول شقؽقن كوجحًو  نذن اح معوػ أو افـكة شةقؽقن  ةنذن اح معةوػ 

 حؾقػـو.

 حًـ. افشقخ:

ؿد مو مـ ظؿؾقةي ؿؿـةو هبةو إٓ  عةد مشةورـي ؾفذا ـون آمػوق وح احل ادؾؼل:

ـةةؾ  ةةذه إمةةقرم وكرا ةةو أ ةةو مؽةةقن إشةة مقي جقةةدةم يف افٌدايةةي ـةةام ؿؾةةً يعـةةل 

( ـقةةػ ذفةةؽم أ ةةؿ TOؿٌةةؾ صةةفر مؼريٌةةًو إػ ؿٌةةؾ صةةفر ــةةو كـًةةؼ أو كتعةةوون مةةع )

ظـةةةد ابجةةةقم  ةةةؿ هيجؿةةةقن مةةةـ مـطؼةةةي وكحةةةـ  جةةةؿ مةةةـ مـطؼةةةي ثةةةؿ كت ؿةةةك يف 

ؽري.مؽون حتك يؽقن اف ًْ  تطٌقؼ مـ افـوحقي افعًؽريي افتؽتقؽ افَع
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 يف  ومػ أريض. افشقخ:

 كعؿم افذي  ق فقس  ومػ وإكام ٓشؾؽل. ادؾؼل:

 ٓشؾؽل. افشقخ:

كعةةةؿ كخوضةةةى  وف شةةةؾؽلم وؿةةةً ابجةةةقمم وـةةةون يعـةةةل أـثةةةره ـةةةون  ادؾؼةةةل:

 جقمًو مـ ؿٌؾـوم يعـل مةـ ؿٌةؾ افؼةقات ادًةؾؿيم ــةو كجةد افتؼةوظس مةـ ؿةقات 

 يت أو( ابروب ظـد شامع أو ضؾؼي أو ؿـٌ ت مـػجر أو افؼذيػي.)

 يف  ومػ أريض. افشقخ:

 كعؿم افذي  ق فقس  ومػ وإكام ٓشؾؽل. ادؾؼل:

 ٓشؾؽل. افشقخ:

كعةةةؿ كخوضةةةى  وف شةةةؾؽلم وؿةةةً ابجةةةقمم وـةةةون يعـةةةل أـثةةةره ـةةةون  ادؾؼةةةل:

ؼةوظس مةـ ؿةقات  جقمًو مـ ؿٌؾـوم يعـل مةـ ؿٌةؾ افؼةقات ادًةؾؿيم ــةو كجةد افت

افةةة)يت أو( ابةةروب ظـةةةد شةةامع أو ضؾؼةةي أو ؿـةةةٌ ت مـػجةةر أو افؼذيػةةي مةةةليتم أو 

أ ؿ هير قن مـ مؽةو ؿ ومةـ  ةذا افؼٌقةؾم وفؽــةو وح احلؿةد ــةو كثٌةً وكؼومةؾ 

ؾؽوكً  ـوك معرـتون وح احلؿد كجحةً واؽـةو مةـ ؾةتت أمةوــ ودحةر افعةدو 

 عةةةي أهىم وؿةةةتذ افةةةذيـ صةةةو دكو ؿ وؿةةةتؾفؿ وأهى ـثةةةرم إحةةةدى ادعةةةورك أر

الًةةي ظؼةةةم وأيضةةًو يف مؽةةون ةخةةر افؼةةتذ ـثةةرم ؿتةةؾ مــةةو ث ثةةيم ويف افًةةو ؼي 

ثامكقيم ؾفمٓء افؼتذم واشتؿر  وؿل افؼتول إمو يؽقن ـر وؾرم إكةف يةذ ٌقا صةٌو ـو 

إػ أحةةةد خـةةةودؿفؿ  طريؼةةةي  ةةةدوء ومؽتقةةةؽ ظًةةةؽريم ورمةةةل افؼـةةةٌ ت أو رش 

 وب ؾقرًا وـوكً كوجحي ـثرًا. وفرصوص ثؿ ابر

 ةه. افشقخ:
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حتك أكةف وصةؾ  وفشةٌوب افٌقشةـقي أ ةؿ  ةؿ يتؼةدمقن وـةون صةٌو ـو  ادؾؼل:

ٕ ؿ معقدوا ظذ صعقد اعٌول  ـوك جٌول ـثرة ؾنخقاكـو فقًً ؾةقفؿ افؾقوؿةي 

 افنيعيم ؾؽون إخقة افٌقشـقيغ  ؿ أهع مــو يف ابجقم.

 مو صوء اح. افشقخ:

واحلؿةةةةد ح ـةةةةوكقا شةةةةٌوؿغم ؾؽةةةةوكقا شةةةةٌوؿغ يف افؼتةةةةول وأيضةةةةًو يف  ؾؼةةةةل:اد

افتضحقي وح احلؿد  ذا ؿوفقا إكام وجدكو ؾقؽؿ  ذا افقةءم وظرؾـةو أن ادةقت 

وأكؽةةةةةؿ  جؿةةةةةقن ومرجعةةةةةقن أمومـةةةةةوم وشةةةةةقؾ مةةةةةـ  -شةةةةةٌحوكف ومعةةةةةوػ- قةةةةةد اح 

فًو ؼ افتل افرصوص حقفؽؿ و  يصٌؽؿ  قءم مث ً ادعرـي افذي ؿؾتفو يف ا

ؿتؾ مــو ثامكقي مًؿك معرـةي ؾقًةؽقام ؾفةذه ادعرـةي أكةف ـةون شةلفً ٕين ــةً 

يف ا ؾػ   أــ يف ادقةدانم ؾًةلفً إخةقة ـقةػ ـةون ابجةقم وأكـةو شةؿعـو 

 ةةةذه اإلذاظةةةي مؼةةةقل إن ظةةةدد افعةةةرب ادجو ةةةديـ الًةةةي ةٓفم ؿةةةول: واح كعةةةؿ 

 ؿ يشو دون الًي ةٓف.رأيـو ظدد افؼذايػ افتل ـوكً مؼصػ  ـو ـل 

 ظجقى. افشقخ:

وافيةةةةب صةةةةديد وافةةةةرش  وفرصةةةةوص وابجةةةةقم وافقةةةةء افؽثةةةةرم  ادؾؼةةةةل:

 ؾؼوفقا: ر ام يشو دوكـو الًي ةٓف.

 ةه. افشقخ:

وظدد افؼتذ مـفؿ ـثرم ؾفذا افقء افذي وجدكو ؾفخر معرـي ؿٌةؾ  ادؾؼل:

)يت أو( ؾقفؿ  عةض مؼريًٌو صفرم و ل فقًً معرـي وفؽـ وجدكو أن اعقش افة 

ا قوكةةي واح أظؾةةؿم و ةةل ـوفتةةويل حتةةك كتلـةةد يعـةةل إذا ـوكةةً  ةةذه خقوكةةين ٕكةةف 

صةةٌو ـو ـةةوكقا أو أذيةةع يف أمةةوــ أخةةرى أو أصةةقع  ةةغ افةةدول اإلشةة مقي أن  ـةةوك 
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خقوكةةي مةةـ افةةة )يت أو( وفؽةةـ   كجةةد مةةو كػنةةه أ ةةو خقوكةةيم وإكةةام ــةةو كجةةد ؾةةقفؿ 

ا قف مةـ ادةقتم أو ا ةقف مةـ اعةروحم وــةً افتؼوظسم أو ابروبم أو 

 أؿقل بؿ: يو إخقان فقًً  ذه 

 خقوكي . افشقخ:

خقوكةةةي وإكةةةام  ةةةق اعةةةٌـ وابةةةروبم و ةةةذا ٓ أشةةةتطقع أن أؿةةةقل إ ةةةو  ادؾؼةةةل:

 خقوكي.

 أحًـً. افشقخ:

وفؽةةـ ظـةةدمو وؿعةةً  ةةذه احلودثةةي و ةةل رب وةةورة كوؾعةةي فـةةوم و ةةل  ادؾؼةةل:

ًةةقطرة يعـةةل جٌفةةي مًةةقطرة مةةـ افةةة )يت أو(م افةةع  ةةؿ أكةةف ـوكةةً  ـةةوك مـطؼةةي م

مًقطرة مـ صٌو ـو  -أيضوً -أـثر ؿ مًؾؿغم وصٌو ـو يف مؽون ةخر ؿريًٌو مـفؿم 

 افؼقات ادًؾؿي.

 أي كعؿ. افشقخ:

 ظـدمو أؿقل صٌو ـو يعـل افٌقشـقيغ وافعرب. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

ؾةةً ادـطؼةةي افةةع ؾقفةةو )يت ؾعؾؿةةقا صةةٌو ـو أن افؼةةقات افكةة قي احت ادؾؼةةل:

 ر ةةقا  ةةمٓء افةةة )يت أو(م ؾةةذ ٌقا افشةةٌوب وخةة ل شةةوظي اؽـةةقا مةةـ  فأو(م وأكةة

 دحر افعدو مـ  ذا ادؽون يف افصٌوح.

 اقؾ. افشقخ:
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يعـل ظؾؿقا ذفؽ يف افصٌوحم ويف افصٌوح ذ ٌقا ؾقرًا واؽـقا مـ  ادؾؼل:

صةةةؾ رءم وفؽةةةـ  عةةةد افًةةةقطرة ظةةةذ  ةةةذه ادـطؼةةةيم وفؽةةةـ ضةةةقل افـفةةةور   تح

ادغرب أمقا الًغ مـ جـقد افة )يت أو(م وؿةوفقا: إن احلؿةد ح أكؽةؿ شةقطرمؿ 

وأظةةةةةددمؿ فـةةةةةو  ةةةةةذه ادـطؼةةةةةيم ؾةةةةةؤن كحةةةةةـ كًةةةةةتطقع أن كًةةةةةقطر ظؾقفةةةةةو ؾةةةةةوذ ٌقا 

فسمةةوحقام وأن  ـةةوك ظؿؾقةةي شةةـؼقم هبةةو فةةدحر افعةةدو أـثةةر حةةقايل افًةةوظي افثوفثةةي 

 ؿٌؾ افػجر.

  وه. افشقخ:

ؾرجعةةةةةقا افشةةةةةٌوب إػ أمةةةةةوــفؿ واكتظةةةةةروا افًةةةةةوظي افثوفثةةةةةي وشةةةةةلفقا  :ادؾؼةةةةةل

 وف شةةةةؾؽل إن ـوكةةةةً شةةةةتٌدأ ادعرـةةةةيم ؾؼةةةةوفقا: ٓ وإكةةةةام مةةةةلخرت إػ افًةةةةوظي 

افًودشةةةي صةةةٌوحًوم ؾةةةوكتظروا إػ افًةةةوظي افًودشةةةي وإذا هبةةةؿ يعؾؿةةةقن أن اعةةةقش 

 افك  اؽـ مـ احت ل ادـطؼي مرة أخرى.

  وه. افشقخ:

وفشةةةٌوب اشةةةتغر قا ذفةةةؽ ٕن   يًةةةؿعقا صةةةقت رصوصةةةي واحةةةدةم ؾ ادؾؼةةةل:

ويف كػةةةس افقؿةةةً ؿةةةريٌغ يعـةةةل ٓ يٌعةةةدون ظةةةـ ادـطؼةةةي أـثةةةر  ؽثةةةر ـقؾةةةق مةةةسم 

 يًتطقعقن شامع أي رصوصي.

 أي كعؿ. افشقخ:

 خ ف افؼذايػ افؽٌرة. ادؾؼل:

 ؿً مًؾقاًم.ؾ    يًؿعقا أي رءم معـو و ُش ومو شؿعقام  افشقخ:

جةةةوء بةةةؿ أمةةةر مةةةـ افؼقةةةودة  -أيضةةةوً -واشةةةتـؽروا ذفةةةؽ ـثةةةرًام وفؽةةةـ  :ادؾؼةةةل

افعًةةةةؽريي فةةةةة )يت أو( جيةةةةى آكًةةةةحوب مةةةةـ ـةةةةؾ ادـطؼةةةةين ٕن  ـةةةةوك حةةةةقايل 
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الًةةةةةةي ةٓف مةةةةةةـ اعةةةةةةقش افكةةةةةة  مةةةةةةدجٍ  وفًةةةةةة ح وافةةةةةةد و وت يتؼةةةةةةدمقن 

وشةةةةتؽقكقا يف ـامصةةةةي وشةةةةتـتفل ـؾفةةةةو ؾفةةةةذا أمةةةةر ظًةةةةؽري جيةةةةى أن مـًةةةةحٌقا 

مةةـ افؼةةةقات ادًةةةؾؿي يف مؾةةؽ ادـطؼةةةيم ؾجةةةوءت  500ايل اقعةةًو. وـةةةوكقا حةةةق

ؽري شةةةةقؽقن مصةةةةره ادةةةةقتم  ةةةة ًْ إوامةةةةر  شةةةةدة وأن افةةةةذي  ةةةةوفػ إمةةةةر افَع

ؾوفشٌوب مضطريـ ويٌؽقن وافدمقع مًقؾ مـفؿن ٕ و ـوكً مـطؼي ؾقفو  عض 

افؼةةرى وأيضةةًو إ ةةويل  ةةدأوا هيةةوجرون مةةـ مؾةةؽ ادـطؼةةي ثةةؿ رجعةةقا إػ ا ةةط 

فةةٌ... ؿريٌةةًو مةةـ مـطؼةةي ـراؾقـةةؽم ؾعـةةدمو ظؾؿةةً ذفةةؽ ذ ٌةةً إػ أمةةر افـةةور افثو

افؼةةةةقات ادًةةةةؾؿي يف ؿريتةةةةفم ـةةةةون ذفةةةةؽ يةةةةقم افًةةةةًٌم ادعرـةةةةي حصةةةةؾً يةةةةقم 

حةةدم ؾةةنذا  ةةف مًةةتوء جةةدًا دةةو حةةدثم وؿةةول: إن   كـػةةرد اعؿعةةيم ... إػ يةةقم إ

ٓ يف  ةةةذا اعةةةقش  جقشةةةـو ظةةةـ جةةةقش افةةةة )يت أو( ؾةةةنكـل شةةةلمؽٌ يف افٌقةةةً و

أخةةرجم وـةةؾ صةةخص حةةؾ مةةـ أمةةرهم وفًةةً أمةةرًام ؾًةةلدظقا ٓجةةتامع ؾصةةويؾ 

افؼةةقات ادًةةؾؿي يةةقم آثـةةغن ٕن افًةةًٌ وإحةةد إجةةوزة يةةقم آثـةةغ وكؼةةرر مةةو 

كًتطقع أن كػعؾم ؾوجتؿعـو كحـ أكةو مةع إمةر و عةض افػصةويؾ أمةراء افػصةويؾ 

طؼةي يةدظك ظوصةؿم أمةك وكحـ كجتؿع ؾنذا  لخقكو ؿويد افؼقات ادًؾؿي يف ادـ

وؿول إن افؼقودة افعومي فؾؼقات ادًؾؿي يف هايقػق أمرت  تغقر افؼقةودة افةة )يت 

أو( يف مؾؽ ادـطؼيم وأن إمر أمةك  ةرد ابجةقم  ؼقةودة ؿويةد افؼةقات ادًةؾؿيم 

ويؽقن جقش افة )يت أو( حتً إمرمفم ؾًةلفـوه و ةؾ افتخطةقط يؽةقن مــةوم ؿةول: 

ؽةةقن مةةـ )يت أو( مةةـ افؼقةةودة افعؾقةةو فؾةةة )يت أو(م ؾؼؾـةةو ٓم ٓم وفؽةةـ افتخطةةقط ي

كحةةـ ُ ْتَِؿعةةغ أن بةةذا ادقوةةقعم وؿرركةةو  عةةد دراشةةيم إمةةو يؽةةقن فـةةو جقشةةًو 

ؿقيةةةًو معةةةسف  ةةةف فةةةدى افدوفةةةي مثةةةؾ افةةةة )يت أو( و) ةةةل يف أو( أو ٓ كؽةةةقنم وـةةةؾ 

ـةةرفتش إػ  يرجةةع إػ  قتةةف ويةةداؾع ظةةـ  قتةةف ؾؼةةطم ؾرؾةةع افزؿقةةي أخقكةةو حمؿةةقد

افؼقودة افعومي فؾؼقات ادًؾحي يف هايقػقم وح احلؿد وادـةي  عةد يةقمغ أموكةو 
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وةةةو ط ـٌةةةر مةةةـ  ـةةةوك وؿةةةدم فـةةةو ادقاؾؼةةةي افـفويقةةةي أن افؼةةةقات ادًةةةؾؿي أصةةةٌت 

ـظةةةوم افأصةةةٌت جةةةقش معةةةسف  ةةةفم فةةةف اقةةةع احلؼةةةققم وفةةةف آظةةةساف افؽومةةةؾم و

ؾقًتطقع أن تحؽؿف ـقةػ يشةوءم ؾوفةة  ادتٌع  ـوك أكف أي جقش يًقطر أي مـطؼي

) ةةةل يف أو( تحؽؿةةةةقن  طةةةةريؼتفؿم و افةةةة )يت أو( تحؽؿةةةةقن  طةةةةريؼتفؿم وأيضةةةةًو 

افؼةةقات ادًةةؾؿي حتؽةةؿ  طريؼتفةةو افتةةل  ةةل إداء ٓ أدري  ةةؾ ذـةةرت ذوط 

 آفتحوق  وفؼقات ادًؾؿي ٕي ؾردم ؾوفؼوط  ل:

وؾظ ظةةةةةذ افصةةةةةؾقات يؼًةةةةةؿ  ةةةةةوح افعظةةةةةقؿ أن أـةةةةةقن نيؾصةةةةةًو حم وأن أحةةةةة -

ا ؿةةةةسم وأن أحةةةةرم ذب ا ؿةةةةرم وؿةةةةرب افـًةةةةوءم وأن ٓ أشةةةةتخدم افًةةةةٌوب 

وافشتويؿ  غ  عضـو افٌعضن ٕن  ـوك فئشػ صديد ظودة متٌعي  قـفؿ  ق شى 

افةةربم كعةةقذ  ةةوح مةةـ ذفةةؽ. مثةةؾ  عةةض افةةدولم كجةةد و يف افةةدول افعر قةةي. ؾفةةذا 

ؼةةقات افجيتؿعةةقن  ؿقظةةي يف  مةةؿ آمػةةوق ظؾقةةف مةةـ افٌدايةةيم وـةةون  ةةذه ـؾةةام

ادًؾؿي يعؼد فةف احتػةول يعـةل مةـ ظؼةيـ صخصةًو أو ث ثةغم ـةؾ أشةٌقع ــةً 

أحي  ةذا آحتػةول ويؼًةؿقن  صةقت ظةويل  ةذا افؼًةؿ أ ةؿ ـةذفؽم ثةؿ  عةد 

ذفةةةةةؽ يـضةةةةةؿقن فؾؼةةةةةقات ادًةةةةةؾؿي وؾعةةةةة ً أكشةةةةةلت افؼةةةةةقات ادًةةةةةؾؿي افؼةةةةةضي 

ؿةةةد در ـةةةو ظؼةةةيـ صخصةةةًوم يعـةةةل مةةةـ افعًةةةؽريي دراؿٌةةةي  ةةةمٓءم ؾعةةة ً أكةةةو ــةةةو 

أظامفـةةةةةةو  ةةةةةةق افتةةةةةةدريى افعًةةةةةةؽري فئخةةةةةةقة افٌقشةةةةةةـقيغ ف كضةةةةةةامم فؾؼةةةةةةقات 

ادًةةةؾؿيم ـةةةون  ـةةةوك صخصةةةون ؿةةةٌض ظؾةةةقفام  تفؿةةةي ذب ا ؿةةةرم ؾةةةلمقا هبةةةام 

فةةةةةديـون ٕ ةةةةةؿ ؿةةةةةد مةةةةةدر قا وشةةةةةلفقكو مةةةةةدى أخ ؿقةةةةةوت  ةةةةةمٓء آثـةةةةةون افؼةةةةةضي 

  كجد ؾقفؿ أي رء مـ  ةذا افؼٌقةؾم افعًؽرييم ... حتؼقؼ يعـلم ؾذـركو بؿ 

يقم افتل مؽثقا معـو   كجد  ةذا افقةءم ؾفةؿ  75ر ام حصؾ مـفؿ فؽـ خ ل 

يؼٌضةةةقن ـةةةؾ مةةةـ  ةةةوفػ  ةةةذا افؼًةةةؿ ويضةةةعقكف يف افًةةةجـ دةةةدة معقـةةةي حتةةةك 
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يتةةقب أو حتؽةةؿ افؼةةضي افعًةةؽريي مةةدة معقـةةي يف افًةةجـم ؾفةةذا افةةذي حةةدثم 

شم افؼةقات ادًةؾؿيم افتةل حؼؼةً اكتصةورات ؾـحـ أن كؼومؾ مع  مٓء اعةق

 حؼؼً افقجقد افعًؽري يف افٌقشـي وابرشؽ.

 ادًؾؿ. افشقخ:

ادًؾؿم أصٌت فؾؿًؾؿ افؼقةودة ادًةؾؿي فةف ـؾؿتةف وفةف احلةؼ افؼتةول  ادؾؼل:

دون إخٌور حتك افؼقودة افعؾقو يف هايقػقم يعـةل يف أي مقؿةع كريةد أن  وافةو 

دة افعومةةي فؾؼةةقات ادًةةؾحي يف هايقػةةق أن معؾةةؿ مةةوذا أن كخطةةط بةةو فةةقس فؾؼقةةو

 كػعؾ.

 ضقى  ذا آمػوق  ؾ  قل فؽؿ أن يؿدوـؿ  وٕشؾحي؟ افشقخ:

    مـ يؿدوكو  وٕشؾحي؟ ادؾؼل:

 اعقش افة افٌقشـقي افرشؿل. افشقخ:

 كعؿم  ذا إذا وجدتن ٕن نيوز و رأيتفو  ـػز خوويي يو صقخـو. ادؾؼل:

 د ؿ.حتك ظـ افشقخ:

كعةةؿ. خوويةةي مةةـ مةةدة ـٌةةرةن ٕن دوفةةي س قةةو افتةةل ـوكةةً مًةةتعؿرة  ادؾؼةةل:

% يف 85ظـةةةدمو أرادت ا ةةةروج أخةةةذت معفةةةو اقةةةع اعةةةقش وافعتةةةودم اعةةةقش 

يقؽًةة ؾقو ـةةون جةةقش مةةـ س قةةوم ؾةةوعقش افٌقشةةـقي ٓ يقجةةد يف نيوزكةةف أي 

شؽ أخذت رءن ٕن دوفي س قو ظـدمو أرادت معطل اشتؼ ل فؾٌقشـي وابر

 اقع افعتود معفو.
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ضقى يو أشتوذ يو أ و ظٌد افعزيزم  ـو أن يةليت دور اعفةودم مةو دام ٓ  افشقخ:

يقجةةةةةةد إشةةةةةةؾحي افتةةةةةةل مًةةةةةةوظدـؿ ظةةةةةةذ افؼقةةةةةةوم  ةةةةةةقاجٌؽؿ اعفةةةةةةوديم ؾؽقةةةةةةػ 

 مًتطقعقن اعفود.

كعؿم اشتطعـو أن كشسي يو صقخـو ٕؾرادكوم وأيضًو افؼقات ادًؾؿي  ادؾؼل:

ي  ةةام مةةلمقفؿ مةةـ أؾةةراد مًةةوظدات ؾرديةةي مةةـ  عةةض افتجةةور مةةـ دول  ةةدأت مشةةس

ا ؾقٍم و عض إخقة اشتطوظقا أن يدخؾقا  طريؼي هيي أشؾحي إػ افداخؾم 

وفؽـ أشؾحي مًؿك أشؾحي خػقػيم يعـل ٓ يقجد مع افؼقات ادًؾؿي د و وت 

ؽةـ مث ًم أو ضويراتم وفؽـ يقجد معفةؿ  عةض ادةداؾعم و عةض افطؾؼةوتم وف

 ةةذا فقًةةً  ؽؿقةةةي واؾةةرةم وفؽةةةـ وح احلؿةةد أن  ةةةدأ يعـةةل  عةةةض إخةةقة مةةةـ 

ادًؾؿغ افعرب أ ؿ يةلمقن  لشةؾحي مةـ ا ةورجم وأيضةًو  عةض إشةؾحي مٌةوع 

مةـ افؽةروات أكػًةفؿم يعـةل أكةو أصةسي ـثةر مةـ افؽةروات أشةؾحيم وافةةذخويرم 

م ٓ يقجةةد ظـةةدي وفؽةةـ  ةةذا يؽؾةةػ مٌؾةةغ ـٌةةرم كعةةؿم وفؽةةـ وح احلؿةةد وادـةةي

صخص إٓ ظـده  ـدؿقي و عةض افؼـو ةؾم و عةض ادةداؾع وةد افةد و وت و عةض 

إصقوء افًٌقطي افتل اشتطعـو أن كقؿػ افعدو ظةذ إؿةؾ يف ـثةر مةـ ادـةوضؼ 

افتؼدمم وح احلؿد وادـي خ ل افًتي إصفر ادووقي   يًتطقع افعدو افتؼدم 

ـ ادجو ةةةديـ افعةةةرب أو افؼةةةقات ادًةةةؾؿيم يف أي مؽةةةون يتقاجةةةد ؾقةةةف ؿقامـةةةو مةةة

وفؽـ مؼدم افعدو يف مـوضؼ افذي ؾقفو افة ) ل يف أو( افع  ق أـثر ؿ ـروات 

ؽر مًؾؿغم وأيضًو يف مـوضؼ افة )يت أو( حتك أن مديـي أو مدن ـومؾفو اؽـقا 

كحةةةـ وح احلؿةةةد وادـةةةي ٓ زفـةةةوم ؾؽةةةؾ مؽةةةون ؾقةةةف افؼةةةقات ادًةةةؾؿي اؽـةةةو مةةةـ 

ة أو دحةةةر افعةةةدوم يعـةةةل كجةةةد أن افعةةةدو يرمةةةل  ؼذايػةةةف صةةةامًٓ يؿقـةةةًو دون افًةةةقطر

مرـقةةز ظـةةدمو مؽةةقن  ـةةوك أي معرـةةي أو  جةةقم مةةـ ؿٌؾـةةوم وأحةةى أن أصةةر  عةةض 
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احلةقار ـةام يؼةولم يف  ـةةوك  ؿقظةي مةـ افشةةٌوب افعةرب حيةوا يف مـطؼةةي 

افةة )يت  اشؿفو )مشـ( إخ ؽًون زار  ذه ادـطؼي و ل مـطؼي مًقطرة مـ ؿٌةؾ

صخصةةةةةًوم  70أو  75وا فـػًةةةةةفؿ  ةةةةةذه ادجؿقظةةةةةيم حةةةةةقايل مؼريٌةةةةةًو مأو(م وأكشةةةةة

وــً  عثً بؿ خز وؿو ؾً أحد ؿ إن  مٓء افة )يت أو( كحـ ٓ كثةؼ ؾةلرجقا 

أن ٓ مثؼقا ؾقف ٓ معؿؾقا معفؿم معوفقا معـوم وفؽـ ٕ ةؿ ـةوكقا مةع حتةً مظؾةي 

ابقئوت  مٓء إخقة ووعقا إحدى ادـظامت أو ابقئوت حتً مظؾي إحدى 

ٕكػًفؿ جٌفةي وووةعقا ٕكػًةفؿ جٌفةي يؼةومؾقن مةـ ؿٌؾفةوم حتةك ـوكةً افطومةي 

 افؽزى ظـدمو ؿومقا  عؿؾقوت وحشقي ود افكب  حقٌ أ ؿ ؿطعقا رؤوس.

 ظػقا مـ افذيـ ؿومقا  عؿؾقوت وحشقي. افشقخ:

 إخقة افعرب. ادؾؼل:

 ظجقى. افشقخ:

م أ ؿ ؿومقام ـام كؼقم كحـ هبجقم وؿتؾقا ث ثي مـ مو  ل افقحشقي ادؾؼل:

افكةةةةب وؿطعةةةةقا رؤوشةةةةفؿ وأمةةةةقا هبةةةةو إػ إحةةةةدى افؼةةةةرى افؼريٌةةةةي وظروةةةةق و 

 أمومفؿم حتك أن  عض مـفؿ فعٌقا هبو ـقرة.

 ةه. افشقخ:

 و عض مـفؿ أخذ  قده أحد افروؤس وصقر و. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

ًو مةـ افكةب ؿةومقا  جةقش ـٌةرم وفئشػم يف  عد و  ققمغ اكتؼومة ادؾؼل:

واؽـةةقا مةةـ ؿتةةؾ ث ثةةي مةةـ إخةةقة افعةةربم وافٌةةوؿل  ةةرب حتةةك أن افةةذي ـةةون 

معةةةف افؽةةةومرام مةةةرك افؽةةةومرا يف ادـطؼةةةي ومرـةةةقا شةةة حفؿم ؾٌةةةدون أن يتخةةةذوا 
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افتدريى أو احلقطي واحلذر حتك أ ؿ ؿٌؾ ذفؽ  ققم ظـدي وؿوفقا إكـو كشعر أن 

و ؾفؾ  ـوك مةـ ظؿةؾ معةوونم ؿؾةً بةؿ: أكةو أخةزمؽؿ اعقش افك  شقفواـ

كةةةرى ؽةةةدًا ظـةةةد أخقكةةةو  افةةةة )يت أو( وكصةةةحتؽؿم وفؽةةةـ معةةةول أين ٓ أمعومةةةؾ مةةةع

حمؿةةقد ـةةرفتش وكةةرى إذا ـةةون  ـةةوك إمؽوكقةةي ظةةذ إؿةةؾ افةةدؾوعم ؾعـةةدمو افقةةقم 

افثوين ذ ٌـو إػ حمؿقد ـرفتش وإذا وكحةـ  تؿعةقن يلمقـةو خةز  ةوبجقم وأن 

ث ثةةي مةةـ إخةةقة افعةةرب يف مؾةةؽ ادـطؼةةي افتةةل مًةةؿك )مشةةـ(م و ةةروب  مؼتةةؾ

افٌوؿل  عد مةرـفؿ فؾؽثةر مةـ إشةؾحي وخوصةي افؽةومرا افتةل صةقروا هبةو و ةؿ 

معفؿ افرؤوسم وحًى مو ظؾؿً  عد ذفؽ  ؿدة أن ـون  ق اكتؼوم مـ افكب 

د ودحةةةةر وفةةةةقس آحةةةةت لن ٕكةةةةف يف افقةةةةقم افثةةةةوين ؿةةةةوم افةةةةة )يت أو( هبجةةةةقم مضةةةةو

افعةةدوم وفؽةةـ كػةةذوا افكةةب مةةو ـةةوكقا يريةةدون اكتؼومةةًوم ؾفةةذه ادـظؿةةي أو ابقئةةي 

افتةةل ـوكةةً مًةةوكد ؿ أو حتةةً ـةةوكقا يعؿؾةةقن حتةةً مظؾةةتفؿ أمةةك مًةةمول ظةةـ 

 ةةةذه ادـظؿةةةي مةةةـ داخةةةؾ ـروامقةةةو مةةةـ إشةةةٌؾؽس مةةةـ خةةةورج افٌقشةةةـي وابرشةةةؽ 

خةةقةم ؾةةلظطك ووجةةد  ةةذه ادشةةؽؾي وـةةون يعةةوين مةةـ  عةةض إصةةقوء مةةـ  ةةذه إ

بؿ ث ثي حؾقل جيى أن يؾتزمقا إحدا و: إوػ: أن يـضؿقا عامظي أ ةق ظٌةد 

افعزيةةزن .... ٕكةةف  ةةذه ادـظؿةةي أو ابقئةةي ٓ مريةةد فـػًةةفو جٌفةةيم ؾقـضةةؿقا  ةةمٓء 

إخقة ظـدي أو أ ؿ يرجعقن إػ   د ؿ. أو أن يؽقكةقا مًةوكديـ فةة )يت أو(م 

قن فـػًةةفؿ جٌفةةيم وإكةةام يؽقكةةقا  ةةؿ حتةةً و افةةة وفةةقس فؾجٌفةةيم يعـةةل أن ٓ يؽةة

 )يت أو( ؾققن ٕكف اعٌفي مرمػع.

 أيقه. افشقخ:

ؾةةةٌعض مةةةـفؿ مؼريٌةةةًو أـثةةةر مةةةـ افـصةةةػ أمةةةقا ظـةةةديم اكضةةةؿقا معةةةلم  ادؾؼةةةل:

وافٌةةوؿل أـثةةر ؿ رجعةةقا إػ   د ةةؿ. و ةةمٓء إخةةقة ظـةةدمو أمةةقا ووةةعتفؿ يف 
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ؽةةةقن فةةةدهيؿ فقوؿةةةي ومةةةو إػ ذفةةةؽم حؼةةةؾ افتةةةدريىم يعـةةةل يتةةةدر قا أوًٓم حتةةةك م

 وفؽـفؿ   يًتؿروا وأـثر ؿ رجعقا و  يٌؼ معـو إٓ اثـون أو ث ثي.

 رجعقا إػ   د ؿ. افشقخ:

رجعقا إػ   د ؿ.  ذه حوصقي أحًٌٌ أن أذـر و ٕن أخقكو ؽًون  ادؾؼل:

ذـر مـطؼي افع وصةؾقا إفقفةو و ةل مـطؼةي )مشةـ( وأطفةر أن اعةقش اإلشة مل 

ك   يؾتزم ... أكف   يؾتزم  تعوفقؿ افديـ أو أ ؿ يػسؿقن يػسؿقن فةـص احم  ـو

 افـص افؼظل.

  وه. افشقخ:

بذا افًٌى أ ؿم وحتةك ذـةر اشةؿفو )د أو يت( فؽةـ  ةل فقًةً  ادؾؼل:

 )د أو يت( وإكام )يت أو(.

  وه. افشقخ:

مةةـ افؼةةقات وأ ةةؿ ؾةةقفؿ  عةةض ادـؽةةرات. ؾفةةذا  ًةةٌى أ ةةؿ فقًةةقا  ادؾؼةةل:

ادًؾؿيم حتك أكـل شلفً إخ حمؿقد ـةرفتش  ةؾ مقجةد ؿةقات مًةؾؿي ؿةول: 

ٓم وفؽةةـ كحةةـ كرحةةى  ةةلي جةةقش أو أي  ؿقظةةي مةةليت إفقـةةو ومؾتةةزم  تعوفقؿـةةو 

 وكحـ كراؿٌفوم وثؿ  عد ذفؽ فقس ؾقفو أي رء.

 كعؿ. افشقخ:

افٌقشةةـي ؾلحٌٌةةً أن أذـةةر  ةةذا. مةةـ كوحقةةي صةةقخـو افػووةةؾ أن افةةٌ د  ادؾؼةةل:

وابرشؽ أرض خصٌي فؾدظقة واإلرصةود مةـ أي اوظةي ـوكةًم حتةك فئشةػ 

وا يف مـطؼةي  عقةدة ظـةو يف مـطؼةي اشةؿفو ٓ ؤافشديد أمقا افشةقعي مةـ إيةرانم و ةد

وا يف خطةيم ؤإفف إٓ اح ؿريٌي مـ هايقػقم يعـل مـطؼي ؿريٌةي مةـ هايقػةقم و ةد
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أن افدوفةةةي اإلشةةة مقي ومةةةو إػ و ةةةل أن  ًةةةٌى مةةةو فةةةدهيؿ مةةةـ دظويةةةوت شةةةو ؼيم و

 وا  وفزواج.ؤذفؽم ؾٌد

 ادتعي. افشقخ:

إن -ور ام  ل متعيم مو أدريم فؽـ حًٌام شةؿعً مةـ أخقكةو ؾفةق  ادؾؼل:

 صودق يف  ذا ادقوقعم ضٌعًو زواج ادتعي ظـد ؿ أمٌر رء ظودي. -صوء اح

 جويزم كعؿ. افشقخ:

 ؾفؿ أن يتزوجقن. ادؾؼل:

 مـ يتزوجقن افشقخ:

 مـ افـًوء افٌقشـقيوت ادؾؼل:

 ةه افشقخ:

ويظفرون إخ ق احلؿقدةم ويظفرون ـذفؽم ؾفمٓء افٌقشـقيغ  ادؾؼل:

  ًٌى  ًوضتفؿ وظؾؿفؿ افؼؾقؾ ؾفؿ يًتجقٌقن بذه افدظقة. 

 ٕكف ٓ إفف إٓ اح حمؿد رشقل اح. افشقخ:

ؾةةة  يظفةةرون ظةةةداو ؿ ٕ ةةؿ   يظفةةةروا ٕ ةةؿ يًةةةتخدمقن افت ْؼقَةةي  ادؾؼةةل:

 فؾصحو ي وٓ رء مـ  ذام وإكام 

 .ٓ افت ِؼق يا ق افت ْؼقَي يو أشتوذ و افشقخ:

 ... مداخؾي:

 افت ِؼق يم ةه. افشقخ:
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 افت ِؼق ي ادؾؼل:

 ـثرًا مو أشؿعفو ُمْؼق ي. افشقخ:

  ل افت ِؼق ي. ادؾؼل:

 .ٓ افت ِؼق يم افت ِؼق ي مداخؾي:

 .افت ِؼق ي كعؿ افشقخ:

إػ أن   أجةةةةد ؽةةةةر ؿ يعـةةةةةل  -أيضةةةةوً -ؾؾئشةةةةػ  ةةةةذا افقةةةةةءم  ادؾؼةةةةل:

 أصحوب ادذا ى إخرىم وإكام يلمقن أخقة مـ افة

 ضقى مٌوذيـ كصورى مو يف؟ افشقخ:

كعةةةؿم  ةةةذا رء ةخةةةرم أحةةةى أن أمطةةةرق إفقةةةفم أن ـثةةةرًا مةةةـ افـًةةةوء  ادؾؼةةةل:

ـي إػ ا ةةورج ؾوفؽـةةويس أو افةةدول وإضػةةول افةةذي هيةةوجرون مةةـ داخةةؾ افٌقشةة

إجـٌقةةي إورو قةةي مًةةتؼٌؾفؿ وملخةةذ معفةةد مةةـ إمفةةوت أو مةةـ افشةةققخ افةةذي 

 ون معفؿ أن ٓ يتصؾقا هبؿ مرات أخرى.رهيوج

 اح أـز. افشقخ:

و ؿ يؼدمقن ظذ افتؾػوز أو افةػقديق أن ضريؼي معقشتفؿ أ و ضريؼي  ادؾؼل:

ون  وفعقش افًؾقؿ ومو إػ و مـ رءم وأ ؿ شقفـمـ افؼذارة أأورو قي خوفقي م

ذفةةؽم وأ ةةؿ يطؾٌةةقن ظةةدم آمصةةول هبةةؿ يف أي وؿةةً ـةةونم يعـةةل مةةدة مػتقحةةي 

ؾفةةةمٓء يعـةةةل  ؾةةةغ ظةةةدد ؿ أـثةةةر مةةةـ الًةةةي وظؼةةةيـ أفةةةػ ضػةةةؾ.  عةةةض مةةةـفؿ 

ذ ٌةةةقا إػ إيطوفقةةةو ضٌعةةةًو افػومقؽةةةون و عضةةةفؿ إػ أدوكقةةةو وؾركًةةةو ودول أخةةةرىم 

ؽم يعـةةةةل يف افٌدايةةةةي ـوكةةةةً الًةةةةي ةٓف أو رء مةةةةـ  ةةةةذا ؾعـةةةةدمو ظؾؿةةةةً ذفةةةة

 افؼٌقؾ ذ ًٌ إػ ادًموفغ واشتـؽرت  ذا ادقوقعم ؾؼوفقا: ضقى واحلؾ؟
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 معـل ظػقًا  ودًموفغ مـ؟ افشقخ:

 ادًموفغ افٌقشـقيغ ادًؾؿغ؟ يف افة ادؾؼل:

 مش يف اعقش ادًؾؿ. افشقخ:

 مًؾؿ مدكقغ. ادؾؼل:

 مدكقغ؟ افشقخ:

أ ةةةؿ ـقةةةػ مسـةةةقن  ةةةمٓء يةةةلمقن ويلخةةةذون أضػوفـةةةو و ةةةذا؟! ؿةةةول:  ادؾؼةةةل:

إذا ـوكةةةً  ـةةةوك دوفةةةي إشةةة مقي مًةةةتطقع أن مًةةةتؼطى  ةةةمٓء  فاحلةةةؾ افقحقةةةد أكةةة

إيتةةةوم ومةةةر قفؿم كحةةةـ كًةةةتطقع أن كًةةةسجعفؿ  ؼةةةقة افؼةةةوكقن أو مةةةو صةةةو ف ذفةةةؽ. 

ر ةام يعـةلم أو وضقى شلفتفؿ:  ؾ يف آمػوؿقي رء مـ  ةذا؟ ؿةوفقا: ٓ وفؽةـ 

يؾحةةؼ افٌؼقةةي افٌوؿقةةي يعـةةل وجةةد فًةةو و ـةةوك أضػةةول ـثةةريـم ؾلوصةةؾً... ا ةةز 

فعةةدة  قئةةوت إؽوثقةةي وفؽةةـ ٓ  قةةىم و ةةؿ ابقئةةوت اإلؽوثقةةي مؼةةدم بةةؿ افطعةةوم 

وافؼةةاب يف معًةةؽرات اف جئةةغ ؾؼةةطم يعـةةل ٓ مقجةةد  ـةةوك م جةة  فئيتةةومم 

يؼقفةةةةقن: دةةةةةوذا أكةةةةتؿ مًةةةةةوظدون اإلخةةةةقة أو ادًةةةةؾؿغ يف افٌقشةةةةةـي وابرشةةةةؽ 

ادفةةوجريـ يف خةةورج افٌقشةةـي وابرشةةؽن ٕكةةف ـؾةةام يةةلمقا مفةةوجريـ يف مـطؼةةي 

يؼقفقن بؿ اذ ٌقا إػ خورج افٌقشـي ٕن  ـوك إـؾ وافؼب وادلوىم وإن 

ـون ادلوى خقوم أو مو أصٌفم أن  ؾغً درجي احلرارة يةو صةقخـو الًةي حتةً 

 افصػر.

 .اح أـز افشقخ:

 و ؿ يعقشقن يف مدؾئي رديئي جدًا. ادؾؼل:

 اح أـز. افشقخ:
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يعـل أو ٓ مقجد مدؾئي أ دًا. ؾخؿًي حتً افصػر  وفـًةٌي فئضػةول  ادؾؼل:

وافـًوء يعـل ر ام أمفوت يرون  ذا ويؼقفقن: ؾؾقذ ى ضػع وفقعةقش  ةدل أن 

 يؿقت متجؿدًا.

 ٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  وح. افشقخ:

دخؾةقا اقفقن:  مٓء إخقة دوذا ٓ مؽقن  ـوك  جرة داخؾقيم ؾقؼ ادؾؼل:

واؾتحةةقا كحةةـ مًةةتعدون أن كعطةةقؽؿ مٌةةوين ادةةدارس وادعًةةؽرات مةةدخؾقن 

 مٓء ادفوجريـ ومقزع ظؾقفؿ يف افداخؾم وفؽـ ؿؾقؾ مـ يػعؾ ذفؽم وفؽـ 

  طريؼي اشتؿراريي.

افًةعقدييم  ةذه فةقس  ؾٌَ ؾ مـ ؿِ َش رْ ضقى ادعقكوت افتل كًؿع أ و مُ  افشقخ:

 بو حؼقؼي؟

حًى مو أرى أ و مرشؾ وفؽةـ أيةـ مةذ ى واح صةقخـو ٓ أشةتطقع  ادؾؼل:

اإلجو ةةي  ًةةٌى اكشةةغويل يف افعؿةةؾ افؼتةةويلم وٓ أشةةتطقع أن أكػةةل أو أثٌةةً إ ةةو 

 ةةةةؾ مصةةةةؾ أو ٓ مصةةةةؾم ؾؾًةةةةً أكةةةةو يف مقؿةةةةػ أرد ظةةةةذ ذفةةةةؽم إن ـوكةةةةً مةةةةـ 

ي ٕن  ـةوك  قئةوت مٌؾةغ ظةدد و ث ثةغ  قئةيم ابقئةوت افًةعقديي أو ؽةر افًةعقدي

حتةةةةةك أكـةةةةةل ذ ٌةةةةةً مؼريٌةةةةةًو اقعفةةةةةو أضؾةةةةةى مةةةةةـفؿ مًةةةةةوظدات ؽذايقةةةةةي فشةةةةةٌو  

 وفؾؼقات ادًؾؿي حتك ٓ كضطر أن كشسي مـ مٌوفغـو  دل أن كشسي افة

 إشؾحي. افشقخ:

إشؾحي كشسي افغذاءم و مٓء يًةتطقعقن أن يؿةدوكو ؾؽةون افـػةل  ادؾؼل:

ت ادٌفؿ مـ ـثرم حتك أن أحد رؤشوء ابقئوت اإلؽوثقي ريقًفو ؿو ؾتف وافًؽق

 ـػز وؿةول: يةو أخةل أكةً معؾةؿ أن فـةو مؽومةى يف أورو ةو وأمريؽةو وأصةور  قةده 
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إػ ا ورضي افعودقي وافـؼوط افتل ووعً يف  عةض افٌؾةدان إور قةي أكةف فديةف 

ؾقتفؿقكةةةةو أكـةةةةو كؿةةةةد مؽومةةةةى يف  ةةةةذه ادؽومةةةةىم ؾةةةةنذا كحةةةةـ ؿةةةةدمـو فؽةةةةؿ افغةةةةذاء 

 قن مؽومٌـو وكحرم يف أمقر أخرى.ؼادجو ديـ  وفغذاء ؾقغؾ

  ذا متك ـون؟ افشقخ:

  ذا  ؾًوكف وفدي صو د ظذ ذفؽ. ادؾؼل:

 متك ـون  ذا؟ افشقخ:

  ذا يف  دايي اعفود ظـدمو ــو. ادؾؼل:

 ةه افشقخ:

 وفؾًةون وـذفؽ ــو كذ ى إػ ظدة  قئوتم وـوكً افتشجقع مـفؿ  ادؾؼل:

 .وفؽـ   كًتطع أن كحصؾ مـفؿ أي رء

 ذه ادشؽؾي يو أ و ظٌةد افعزيةز  ةذه ادشةؽؾيم  قؼقفةقا يف افشةوم: يةد  افشقخ:

 واحدة مو  تصػؼ.

 كعؿ. ادؾؼل:

 د و يديـ معًوم ؾوعفود ـام معؾؿ مـ افؼرةن افؽريؿ يتطؾى إظدادًا:  افشقخ:

ـْ ﴿ تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةة وا َبُةةْؿ َمةة د 
ةٍ  َوَأِظةة ق  م  ةةذا اإلظةةداد ادكةةح  ةةف يف [06]األنفززال: ﴾ُؿةة

 أيي  ق واوت أكف أمر  وإلظداد ادودي.

 كعؿ. ادؾؼل:

يػن ـؾؿةي افؼةقة:  -ظؾقف افً م-و خوصي دو جوء حديٌ افرشقل  افشقخ:

 ـام أطـؽ معؾؿ -ظؾقف افً م-))مـ ؿقة((م ؿول 
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 افؼقة افرمل. ادؾؼل:

م فؽةـ شمةلم أٓ إن افؼةقة افرمةلم أٓ إن افؼةقة افرمةلأٓ إن افؼةقة افر» افشقخ:

 أكو أريد أن أفػً افـظر.

 أحىم  ؽـ أن أذـر رء  ـو. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:

وح احلؿةةةد وادـةةةي كحةةةـ مةةةـ كوحقةةةي إـةةةؾ وافؼةةةب مؽتػةةةغم وإن  ادؾؼةةةل:

 ـوكً ملمقـو  لصقوء إؾراديي. أكف  عض إخقة يعـل

 أصقوء أيش؟ افشقخ:

 أصقوء ؽذايقي  لصخوص ؾردييم وفقًً ظـ ضريؼ  قئوت. ل:ادؾؼ

 كعؿ. افشقخ:

 وـذفؽ أ ؾ افٌؾد واح وجدكو ؿ ـرموء يو صقخـو ادؾؼل:

 أخقة اإليامن متؿي افؽ م يف افؼيط افتويل. 

وـةةةذفؽ أ ةةةؾ افٌؾةةةد واح وجةةةدكو ؿ ـرمةةةوء يةةةو صةةةقخـوم ؾةةةوفؽرم مةةةـ  ادؾؼةةةل:

ه يف أؾغوكًةةةتون وٓ يف ـشةةةؿر وٓ يف  ةةةمٓء افٌقشةةةـقيغ رء ؽريةةةى   كجةةةد

 أؾريؼقو وٓ يف افػؾٌغ إموــ افتل زر و وظرؾتفو.

 ظجقى. افشقخ:

ؾفةةةةةمٓء واح يؼتطعةةةةةقن مةةةةةـ أـؾفةةةةةؿ ومةةةةةـ ذهبةةةةةؿ مةةةةةـ احلؾقةةةةةىم  ادؾؼةةةةةل:

ويؼةةةدمقن فـةةةوم ٕظطةةةقؽؿ مثةةةوًٓ  ًةةةقطم مةةةث ً رامةةةى اإلمةةةوم أحةةةد ادًةةةوجد رامٌةةةف 
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غ شةةةةٌعغ إػ مويةةةةي مةةةةوركم ؾةةةةنذا  لحةةةةد ظؼةةةةات مورـةةةةوتم وؿقؿةةةةي ا ةةةةروف  ةةةة

 إصخوص يليت  وثـغ مـ ا رؾون يؼقل:  ذا  ديي فؾؿجو ديـ.

 مو صوء اح. افشقخ:

و ؽذام يعـل فقًً مرة ظدة مرات وجدكو وم يلمقكو أكوس  ؿ  س  ادؾؼل:

فـةةةو م  ةةةس افشةةةتقيي مةةةـ افصةةةقف ؽزفق ةةةو  ليةةةدهيؿ مةةةث ً مةةةـ افؼةةةاريى مةةةث ً أو 

  س افشتقيي أموين ؿٌؾ ادادؾٌسم صقخـو افػووؾ إن مدير مصـع  افطقاؿل أو

صفر وأحي معةف مويةي  دفةي مةـ اد  ةس افصةقؾقيم  قشةـقيم وفؽةـ   كجةد و 

 يو صقخـو ٓ مـ افدول وٓ مـ ابقئوت اإلش مقي.

 اح يـك ؿ. افشقخ:

 ويؼقفقن إكـو إذا ؿدمـو فؽؿ ر ام افغرب شقغضى مـو. ادؾؼل:

 اح يـك ؿ ظذ ظدو ؿ. :افشقخ

وح احلؿةةد وادـةةي أن ٓ يـؼصةةـوم يعـةةل إن مةةـ افًةة ح افػةةردي أو  ادؾؼةةل:

مـ ملـؾ أو مؼب أو مؾٌسم كعؿ ر ام مًتؼٌؾ ؿريى أو  عقد اح أظؾؿم وفؽةـ 

م واح شوجعةةةةؾ رزؿةةةةل حتةةةةً طةةةةؾ رحمةةةةل»: -¢-ؾعةةةة ً مصةةةةداؿًو فؼةةةةقل افـٌةةةةل 

ِذي﴿شٌحوكف ومعوػ يؼقل:  ٌَُؾـَوَواف   .[01]العنكب:ت: ﴾ـَ َجوَ ُدوا ؾِقـَو َفـَْفِدَيـ ُفْؿ ُش

 كعؿ. افشقخ:

وح احلؿةةةد افًةةةٌقؾ مؼطةةةقعم كعةةةؿ افةةةدخقل إػ افٌقشةةةـي ر ةةةام ؾقفةةةو  ادؾؼةةةل:

 عةةةض ادصةةةوظىم وفؽةةةـ أمةةةقا إخةةةقان ردو ةةةؿ مةةةرمغ وفؽةةةـفؿ يف ادةةةرة افثوفثةةةي 

 دخؾقام وـثر مـفؿ أمقا يف ادرة إوػ.

 ذي رد ؿ  ؿ افٌقشـقيقن؟اف افشقخ:
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 ٓم ـروات. ادؾؼل:

 ـروات؟ افشقخ:

ـةةةروات مةةةـ دوفةةةي ـروامقةةةوم مةةةـ ادطةةةور  عضةةةفؿم ؾةةةلمقا مةةةـ ضةةةرق  ادؾؼةةةل:

أخةةةرىم ردو ةةةؿ مةةةـ داخةةةؾ افٌقشةةةـيم وفؽةةةـ أمةةةقا مةةةـ ضريةةةؼ ةخةةةرم وح احلؿةةةد 

وادـيم ضٌعًو  ـةوك صةٌوب  ةوؾقا مةـ  ةذه افشةويعوت أن افؽةروات يةردوكؽؿ أو 

مًتطقعقن افةدخقلم وفئشةػ افشةديد  ـةوك  عةض ادةـظامت مقجةقد  أكؽؿ ٓ

يف مديـةةةةةةةي اشةةةةةةةؿف )زؽةةةةةةةرب( أو )اشةةةةةةةٌؾقً( و ةةةةةةةق مةةةةةةةدخؾ فؾٌقشةةةةةةةـي ويتؾؼةةةةةةةقن 

ويًةةةةةتؼٌؾقن افتجةةةةةور ويؼقفةةةةةقن بةةةةةؿ إكـةةةةةو شةةةةةـدخؾ افًةةةةة ح أو كةةةةةدخؾ ادٌةةةةةوفغ 

 فؾؿجو ديـم ؿًاًم  وح   ملمقـو مـ  مٓء أي رء.

 اح أـز. افشقخ:

ؿـةةةو أن م يةةةغ ؿةةةدمً بةةةمٓء. إن أحةةةد ادًةةةموفغ مةةةـ افةةةذيـ وظؾ ادؾؼةةةل:

يعؿؾقن فقس  ق ريقس وإكةام يعؿةؾ حتةً يف داخةؾ  ةذه ادـظؿةي وأشةتطقع أن 

م يغ دوٓر أشؾحيم وشؾؿتفو  3أثًٌ ذفؽم أكف  ذه ادـظؿي أدخؾً مو ؿقؿتف 

 فؾجقشم أي جقش ٓ أدريم و  يصؾـو مـفؿ ضؾؼي واحدة.

 اح أـز. افشقخ:

و ؽذا و ؽةذام وفؽةـ وح احلؿةد يةو صةقخـو إػ أن   أجةد يعـةل  ادؾؼل:

حودثي أكةف يةلمقـل أخ  و ةد ويؼةقل إكةف يًةتطقع افةذ وب إػ اعٌفةي وأؿةقل فةف: 

 مو أنيؾ.... وفؽـ وجدت وح احلؿد. دٓ أج

 اح أـز. افشقخ:
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ٓ يعـةةةةل ـةةةةون يف ؾةةةةسة ــةةةةً أظتؼةةةةد إذا أمةةةةوين صةةةةخص ةخةةةةر ر ةةةةام  ادؾؼةةةةل:

 أشتطقعم وفؽـ ؿٌؾ أن يليت صخص ةخر واح يلمقـل افة

 ... افشقخ:

مةةول  ًةةقط وأصةةسي  ةةف افًةة حم وإذا أمةةوين ؾةةنذا  ةةق جةةو ز فؾةةدخقل  ادؾؼةةل:

كجحـو ؾقفوم   كـفزم إػ أن وح  إػ ادعرـيم وح احلؿد مو دخؾـو معرـي إٓ

 ٌوت.احلؿد وادـيم صت   كحؼؼ إ دافم وفؽـ حؼؼـو افث

 ضقى  ـو يرد يف افٌول شمال. افشقخ:

 مػضؾ. ادؾؼل:

 ةؾ اشةتطعتؿ أن مػفؿةقا مةو  ةق  ويةي  وبجؿةي افؼشةي مةـ افكةب  افشقخ:

ظةةةذ افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم  ةةةؾ  ةةةق آشةةةتق ء ظةةةذ احلؽقمةةةي  ةةةذه افتةةةل يؿثؾفةةةو 

 ـ مـوضؼ معقـي؟ ٓ  داادًؾؿقن ـلـثرييم و

اف افكةة م ابةةدف إول:  ةةق افؼتةةول  ـةةوك ث ثةةي أصةةقوء يف إ ةةد ادؾؼةةل:

 افديـل افعؼقدة. 

 ظـ ظؼقدة. افشقخ:

كعةةةؿ. ؾفةةةؿ يؼةةةومؾقن ظةةةـ ظؼقةةةدة  ةةةق كؼةةة أو ؿتةةةؾ ـةةةؾ مةةةـ  ةةةق فةةةقس  ادؾؼةةةل:

 أرثقذـز. ٕن افؼتول يف افٌدايي  دأت 

 حتك فق ـون ـوثقفقؽقًو. افشقخ:
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ؽةةـ  ًةةٌى ـوثقفقؽقةةًوم وؾعةة ً ـوكةةً يف افٌدايةةي وةةد افؽوثقفقةةؽم وف ادؾؼةةل:

مدخؾ افؽـًقي إورو قي افػومقؽون إكةف ـقةػ مؼةومؾقن أ ـةوء ظؿةقمتؽؿ وأمةومؽؿ 

 افعدو افؽٌر ادًؾؿ.

  وه. افشقخ:

ؾتحةةةةقل افؼتةةةةول إػ وةةةةد ادًةةةةؾؿغ مةةةةـ افكةةةةبم ؾفةةةةل أوًٓ ؿتةةةةول  ادؾؼةةةةل:

ظؼويةةةةةةدي. افقةةةةةةء افثةةةةةةوين: اكتؼةةةةةةوملم ؾفةةةةةةؿ يةةةةةةرددون  عةةةةةةض إكوصةةةةةةقد و عةةةةةةض 

-ادًؾؿقن جيى أن يؼتؾقا ٕ ةؿ ؿتؾةقا أجةداد ؿم  احلؽويوت يف ــويًفؿ أن

 يذـرون  ام معـوه ؾتقحوت افعثامكقغ. -أيضوً 

 أي كعؿ. افشقخ:

 يف مؾؽ ادـطؼيم وأن افعثامكقغ حؽؿقا حقايل أر عاميي شـي. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

وافقةء افثوفةٌ:  ةق افتقشةعلم و ةذا  وفتًؾًةؾ يعـةل افةع ذـر ةو  ادؾؼل:

ًةةةؾ يعـةةةل أـةةةز  ةةةدف  ةةةق ظؼويةةةديم وابةةةدف افةةةع أؿةةةؾ مـةةةف آكتؼةةةوملم  وفتًؾ

 وابدف افثوفٌ

 افتقشع. افشقخ:

افتقشعلم ؾودـوضؼ افتل اؽـقا مـفو و ل مـةوضؼ ـوكةً أـثةر ظةدد  ادؾؼل:

افًةةؽون ؾقفةةو س قةةغم ؾةةلرادوا أن يـضةةؿقا إػ س قةةوم و ةةمٓء افكةة قغ فقًةةقا 

رـي آشةتعامر افكة  يف ادـطؼةيم وـوكةً عأصؾقغم وإكام اشتقضـقا خ ل م

احلؽقمةةةةةي افكةةةةة قي مةةةةةقزع إرايض احلؽقمقةةةةةي ظؾةةةةةقفؿن ٕ ةةةةةؿ  ةةةةةؿ أصةةةةةحوب 

 آحت ل
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 أي كعؿ. افشقخ:

يف افشةةاملم ادـطؼةةي افتةةل  -أيضةةوً -أصةةحوب افػةةتتم أمةةو افؽةةروات  ادؾؼةةل:

ؾقفةةةةو أـثريةةةةي ـةةةةروات ؾفةةةةؿ أن يضةةةةعقن أظةةةة م ـروامقةةةةو وفةةةةقس أظةةةة م افٌقشةةةةـي 

 برشؽ.وا

 ةه. افشقخ:

 يعـل  ؿ أن... ادؾؼل:

 ـوكقا مؾتحؼغ  وفٌقشـي وابرشؽ. و ـ افشقخ:

ٓ ٓ ... وإكةةام ـةةوكقا مًةةتقضـغ  ـةةوكم مةةـ زمةةونم ر ةةام أصةةؾقغ يف  ادؾؼةةل:

 ادـطؼي.

 ظػقًا أكً مؼقل أن: يرؾعقن إظ م افؽروات. افشقخ:

 ظؾؿ ـروامقو. ادؾؼل:

 وكقا؟مـ ؿٌؾ موذا ـ افشقخ:

ـةةوكقا  قشةةـقيغ. ـوكةةً يف دوفةةي يقؽًةة ؾقو ـؾفةةو دوفةةي يقؽًةة ؾقو  ادؾؼةةل:

 دوفي واحدة.

 ةهم أيقه. افشقخ:

إؿوفقؿ ـؾفوم وفؽـ أن ٕ ؿ  ططقن ف كضامم ٕ ةؿ وجةدوا  ادؾؼل:

كـضةؿ إػ  -أيضةوً -افكب أ ؿ يًتطقعقا أن يـضؿقا إػ س قوم ؾؼوفقا: كحـ 

شةةـقي ...  ةةل ادـطؼةةي أن مؼريٌةةًو مقزظةةي  ةةة ثةة ثم ثؾةةٌ ثؾةةٌ ـروامقةةوم أمةةو افٌق
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ثؾةةةةةٌم افكةةةةة قغ مًةةةةةقطريـ ظةةةةةذ ثؾةةةةةٌ ادـطؼةةةةةيم وافؽةةةةةروات ثؾةةةةةٌ ادـطؼةةةةةيم 

 وادًؾؿقن  وؿقن يف ثؾٌ ادـطؼي.

 ةه. افشقخ:

 ؾفذه يعـل إصقوء. ادؾؼل:

 ضقى ؾفؿ ٓ يزافقن يف ا طي افثوفثي ـام ؿؾًم يعـل يف افتقشع. افشقخ:

 كعؿم تحووفقن. ؾؼل:اد

 تحووفقن. افشقخ:

ر ةةةام إلجيةةود حةةةدود ةمـةةي ـةةةام يعـةةل افؾغةةةي افتةةل مًةةةتعؿؾفو إهايقةةةؾ  ادؾؼةةل:

أنم احلةةدود أمـةةيم ؾفةةؿ أن يريةةدون أن يطٌؼةةقا كػةةس افـظريةةي  نجيةةود حةةدود 

ةمـةةةيم حتةةةك إذا صةةةور  جةةةقم يؽةةةقن ٓ زافةةةقا  ةةةؿ يف مـطؼةةةتفؿ حتةةةك وفةةةق مرـةةةقا 

وأحةى أن أذـةر أن افؽثةر مةـ اإلصةوظوت مشةوع مةـ وةؿـفو أن ادـطؼي افؽثرةم 

افدوفةةةي أو احلؽقمةةةي ٓ مريةةةد اعفةةةود أو ادجو ةةةديـم وفؽةةةـ وح احلؿةةةد ؿو ؾةةةً 

أخقكةةةةو افػووةةةةؾ افةةةةدـتقر ظةةةةع ظةةةةزة ريةةةةقس اعؿفقريةةةةيم  ةةةةؾ  ةةةةق افةةةةذي ضؾٌـةةةةل 

 فزيورمف يف إحدى اددن ؽر هايقػق.

 اقؾ. افشقخ:

كـةل أخةوف أن ر ةام يعـةل يؼةدم  عةض افؼةوط ؾزرمةف  عةد حتةرجن ٕ ادؾؼل:

أو مةةةةـ  ةةةةذا افؼٌقةةةةؾ ؾؽـةةةةً متحةةةةرج وــةةةةً أضؾةةةةى أن يراؾؼـةةةةل أخقكةةةةو افػووةةةةؾ 

شةٌحوكف -حمؿقد ـرفتش أمر افؼقات ادًؾؿيم وفؽـ   أجةده ؾوشةتخرت اح 

ؾةةةذ ًٌ  ـةةةوكم ؾؽوكةةةةً اعؾًةةةي يعـةةةل رشةةةةؿقي  قجةةةقد ؿةةةودة اعةةةةقش  -ومعةةةوػ

حقىم وؿؾً فةف: إكـةو أمقـةو  ـةو فؾجفةود ؾؼةطم وظرؾـل هبؿم ورحى   أحًـ مر
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وفةةقس فـةةو أي كقةةي يف مغقةةر كظةةوم احلؽةةؿ أو مةةـ  ةةذا افؼٌقةةؾم وإذا اكتفةةً إزمةةي 

شـعقد إػ   دكو ـةام ؾعؾـةو يف أؾغوكًةتونم و ؽةذا وظـةدمو اكتفةك احلةديٌ  عةد 

كصةةةػ شةةةوظي ؾقجةةةدت مةةةـ ادـوشةةةى أن أمةةةرك ادؽةةةونم ؾفةةةق وؿةةةػ معةةةل وأمةةةك 

ٌوبم وإذا  ف يؿًؽ  قدي ويؼقل يل: إكـل أحٌؽم ؿؾً فف: وأكةو فققدظـل ظـ اف

ـذفؽ كحـ كحٌؽ يف احم ومـ أجؾ ذفؽ أمقـوم ؾؼول: وفؽــةل أريةد أن أجؾةس 

معةةؽ أـثةةرم ؾؼؾةةً فةةف: أكةةو يف ا دمةةيم ؿةةول: فةةقس  ـةةوم وفؽةةـ مةةو رأيةةؽ كةةذ ى 

شةةةقيًو إػ ؽرؾتةةةةل ا وصةةةةيم ضٌعةةةًو هرت مةةةةـ ذفةةةةؽ افقةةةءم ؾؽةةةةون معةةةةل أحةةةةد 

خقة افعةربم وأيضةًو مةسجؿ ةخةرم وأحةد إخةقة افٌقشةـقيغ افةذيـ يًةؽـقن إ

يف ادـطؼةةةي افةةةذي كحةةةـ ؾقةةةفم ؾطؾعـةةةو إػ ؾةةةقق يف مؽةةةون ؽرؾتةةةف ا وصةةةيم وأمةةةر 

حرشةةف أن  رجةةقان ٕكةةف يؼةةقل:  ةةمٓء أخةةقيت ٓ خةةقف مةةـفؿم مةةع ظؾةةاًم أكـةةل 

شةؾؿ إذا ــً أنيةؾ مًدشةًو طةو رم وفةقس يف .... حتةك أكـةل ــةً مًةتعد أن أ

 ضؾى مـل احلرس أن أشؾؿ افً ح.

 .... افشقخ:

 ــقع مـ آحسام ادؾؼل:

 إيف. افشقخ:

وفؽةةـ   يطؾةةى مـةةل ذفةةؽم و ةةق يةةرى ذفةةؽم ؾجؾًةةـو مؼريٌةةًو ث ثةةي  ادؾؼةةل:

أر ةةوع افًةةوظيم وظـةةدمو أذـةةر فةةف ظةةـ أمهقةةي اعفةةود و ةةذا ـةةون دمقظةةف مةةـ ظقـقةةف 

ذفةةؽ إكـةةل أظؾةةؿ جقةةدًا أكةةو ٓ  -وظـةةدي صةةفقد ظةةذ ذفةةؽ-و ةةق يشةةجعـو وؿةةول: 

 مـجوة مـ  ذه ادلشوة إٓ اعفود يف شٌقؾ اح.

 اح أـزم اح أـزم اح أـز. افشقخ:
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ؾؼةةول: أاـةةك أن ةيت إفةةقؽؿ ٕصةةوؾت ـةةؾ  و ةةدن ٕكـةةل أشةةتغرب  ادؾؼةةل:

ـقػ  مٓء إخقة مرـقا ديور ؿ ؿصقر ؿ أوضو ؿ وأمقا  ـوم ؾة  أجةد إٓ أن 

  ق افذي أمك هبؿ.اعفود 

 ضقى. افشقخ:

وؿةةةول إن اعفةةةود  ةةةق احلةةةؾ افقحقةةةدم وإكـةةةل أن يف مقؿةةةع إظةةة ن  ادؾؼةةةل:

جٌفيم ٕكـل ذـرت فف أن  ـةوك ـةرواتم ؿةول: أن  ةذه اعٌفةي إوػم وفؽةـ 

متلـد أكف شتػتت جٌفي أخرى  عد أن مـتفل جٌفي افكب  ؿ وافؽروات وفؽـ 

مةـ إخةقة  وأن يرشةؾقا إػ دوبةؿ أن يةدظق فـةةو أشةتطقع أن أؿةقل إٓ أن مطؾةى 

أن اح يـجقـةو مةةـ  ةمٓء افكةة قغ و ةمٓء افؽةةرواتم وـوكةً جؾًةةي يةو صةةقخـوم 

 ـوكً جؾًي ؾع ً 

 ممثرة. افشقخ:

  نخ ص... ادؾؼل:

 ممثرة. افشقخ:

دمقع يف ظقـقةةةةةفم وأرى اإلخةةةةة ص يف افةةةةةمةةةةةمثرةن ٕكةةةةةف ــةةةةةً أرى  ادؾؼةةةةةل:

وفؽثر مةةـ ادشةةوـؾم و ةةق ريةةقس شةةجـ مةةـ أجةةؾ ـتو تةةف افعؿةةؾ وفؽـةةف حمةةوط  ةة

شـيم وفؽـ مؽٌ مًع شةـقاتم وـةون افًةـي  75ف،ش مم حؽؿ ظؾقف  وفًجـ 

 إخرة  ل آشتؼ ل ؾلؾرج ظـف.

  ق يف طـل يتؽؾؿ افعر قي. افشقخ:

  ق ٓ يتؽؾؿ افعر قي وفؽـ مسجؿ ـون يسجؿ ادؾؼل:

 مو يتؽؾؿ افعر قي. افشقخ:
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 ٓ  ق يتؽؾؿ افؾغي افٌقشـقيي. ادؾؼل:

 ـلكف يف افتؾػوز ـلين رأيتف يتؽؾؿ. افشقخ:

ر ام. فؽـ ـون يتؽؾؿ معل  وفٌقشـقيم حتةك شةلفتف ... ـةون يةتؽؾؿ  ادؾؼل:

 معل افؾغي اإلكجؾقزيي ٕكـل أجقد و.

 ةةوه. ضقةةى ومةةو ظرؾةةً ظـةةف صةةقئًوم  ةةؾ درس يف إز ةةر مةةث ً أو يف  افشةةقخ:

 جومعي.

 ق حًى ظؾؿل أكف حموملم درس ادحوموة.ٓ   ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

 واح أظؾؿ. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

  ق أخذ افدـتقراة يف  ذا ادجول. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

أكو أمقؿع خرًا ـثةرًا خوصةي إذا  ةدأكو  ـؼةؾ جفةد افؼتةول جفةد افةدظقة  ادؾؼل:

ض خصةةةٌي و  واإلرصةةةودم ؾةةةلاـك أن ادمشًةةةوت ا ريةةةي مرشةةةؾ دظةةةوةم وإر

يةةدخؾفو أحةةد مةةـ أصةةحوب ادةةذا ى ابدامةةي إٓ  ةةمٓء افشةةقعي وفؽةةـ يف ؿؾةةي 

ؿؾقؾيم وفؽةـ كًةتطقع مةـ افةدول اإلشة مقي خوصةي أصةحوب افةدظقة افصةحقحي 

افًؾقؿي افًؾػقي افصوؾقي أن يدخؾق و ٕن آشتجو ي  ـوك اشتجو ي هيعيم وأكو 

مويتغ مـ ؿقات افة)يت أو( مـ ظوذ و ووجدتم يعـل مث ً ؿد در ً أـثر مـ 

افذيـ ـوكقا يتعوضقن ا ؿر وؽةر ذفةؽم واح يةو صةقخـو وجةد ؿ يعـةل أزور ةؿ 
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يف خـودؿفؿ وإذا هبةؿ يةمدون افصةؾقات ا ؿةس ويـؼةون افةديـم حتةك أكةف يف 

صخصةةةةًو  530إحةةةةدى اعٌفةةةةي افةةةةع ؾقفةةةةو إخةةةةقة افةةةةذي در ةةةةتفؿ إ ةةةةؿ حةةةةقايل 

ت ادًةةةؾؿين ٕكةةةف ؿةةةوفقا  ةةةذا  ةةةق افصةةةحقت اةةةقعفؿ مةةةع ؿويةةةد ؿ اكضةةةؿقا فؾؼةةةقا

 افؼتول افصحقت.

  ق  ذا افذي يـػع يو أ و ظٌد افعزيز  ق افدظقة. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

  ل افتل مـػع و ل افتل حتقل افؼؾقب. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 أمو اعفود  ؿعـك افؼتول  ذا ٓ يػقدم اعفود  ؿعـك. افشقخ:

 وفؽـف. ادؾؼل:

ود  ؿعـةةك افؼتةةول ٓ يػقةةدم افؼتةةول  وشةةؿ اعفةةود  ةةق افةةذي يػقةةد. اعفةة افشةةقخ:

 .-ظز وجؾ-يعـل اعفود يف شٌقؾ اح 

 كعؿ  ذا  ق ... ادؾؼل:

وا مةهم كعةةؿ  ةةس أكةةو أؿةةقل: أكةةً ومةةـ معةةؽ مةةـ ادًةةؾؿغ افةةذيـ كشةة افشةةقخ:

ظةةذ اإلشةة م واإلشةة م افصةةحقت  ةةمٓء يعرؾةةقن اعفةةود ويعرؾةةقن افػةةرق  ةةغ 

  افؼتول.اعفود و غ

 كعؿ. ادؾؼل:

أمةةةو افٌقشةةةـقيغ افٌعقةةةديـ ظةةةـ اإلشةةة م حتةةةك اإلشةةة م افتؼؾقةةةدي    افشةةةقخ:

 يعقدوا يًؿعقن رء اشؿف اعفود.
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 كعؿ. ادؾؼل:

وفةةذفؽ  ةةؿ يؼةةومؾقن افكةةب ـةةام يؼومةةؾ افكةةب افٌقشةةـقيم يعـةةل  افشةةقخ:

أن  فةةقس  ـةةوك جفةةود يف شةةٌقؾ احم فةةذفؽ كحةةـ اظتؼودكةةو أن افعؿةةؾ ادشةةؽقر

 ـةةوك فةةقس  ةةق اعفةةود  ؿعـةةك افؼتةةولن ٕكةةف مةةو يف  وٓشةةتعدادات ادؿؽـةةي افتةةل 

مًةةةةوظدـؿ ظةةةةذ اعفةةةةود يف شةةةةٌقؾ اح حؼةةةةًوم أكةةةةو ... أن أؿةةةةقل يف ؿقفةةةةف معةةةةوػ: 

ةٍ ﴿ ق  ـْ ُؿةةة
تََطْعُتْؿ ِمةة و اْشةةة وا َبُةةةْؿ َمةة د 

م  ةةةذه أيةةي كةةةص سيةةةت يف [06]األنفزززال: ﴾َوَأِظةة

ظؾقةةف -ا طةةوب وجةةف دةةـ؟ إػ أصةةحوب افرشةةقل اإلظةةداد ادةةوديم فؽةةـ  ةةذا 

 -افً م

 ...-¢- ادؾؼل:

افةةةةةذيـ وجفةةةةةقا ؿٌةةةةةؾ أن يقجفةةةةةقا يف  ةةةةةذا ا طةةةةةوب: أن ةمـةةةةةقا  ةةةةةوح  افشةةةةةقخ:

ظؾقةةةف -ورشةةةقففم مػفةةةؿ مـةةةل  ةةةذا افؽةةة م. أظةةةدوا ا طةةةوب ٕصةةةحوب افرشةةةقل 

م ثةةةةةؿ مةةةةةـ يًةةةةةر ظةةةةةذ خطفةةةةةؿ أو شةةةةةٌقؾفؿ أو مةةةةةـفجفؿم وفةةةةةذفؽ أكةةةةةو -افًةةةةة م

 صخصقًو...

 أريد مػصق ً أـثر أووت. ادؾؼل:

 أكو يف  ذا افصدد. افشقخ:

 كعؿ يعـل مرة أخرى... ادؾؼل:

ةهم ضقةةىم أكةةو أؿةةقل:  ةةذه أيةةي مةةـ حقةةٌ كصةةفو  ةةل كةةص سيةةت يف  افشةةقخ:

إمر  وعفود ادودي افً حل ـام ذحـو ةكػًوم أو ؿٌؾ دؿويؼ ؿقفف معوػ: )مـ 

إػ ةخرهم فؽـ أكةو  شأٓ إن افؼقة افرمل» :-ظؾقف افً م-ؿقة(  حديٌ افرشقل 

أؾفةةؿ صةةقئًو ةخةةر:  ةةذا مةةو ٓ يةةذـر ظةةودة  ؿـوشةةٌي ذـةةر  ةةذه أيةةيم أؾفةةؿ مةةـ مقجقةةف 
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 ةةةةةذا إمةةةةةةر  ؼقفةةةةةةف: )وأظةةةةةدوا( فةةةةةةقس  ةةةةةةق مقجةةةةةةف  -ظةةةةةةز وجةةةةةةؾ-رب افعةةةةةودغ 

فؾٌقشةةةةةـقيغ أي افةةةةةذيـ ٓ يعرؾةةةةةقن مةةةةةـ اإلشةةةةة م إٓ اشةةةةةؿفم وإكةةةةةام  ةةةةةق مقجةةةةةف 

وح ورشةةقفف حؼةةًوم وفةةذفؽ ؾلكةةو مـةةذ شةةـغ أدكةةدن حةةقل مةةو فؾؿًةةؾؿغ ادةةممـغ  ةة

أشؿقف مو أدري أمقت فةؽ أن مًةؿع حةقل  ةذا ادقوةقع افةذي أشةؿقف  ةة افتصةػقي 

 وافس قي.  ؾ شؿعً يقمًو مو صقئًو مـ  ذا؟

 كعؿ. ادؾؼل:

اقةةةؾم أكةةةً واحلؿةةةد ح ـةةةام يٌةةةدوا معـةةةو ظةةةذ ا ةةةط ـتةةةوب وشةةةـي  افشةةةقخ:

ؽةةـ أيةةش ظؾؿةةؽ يف ظومةةي ادًةةؾؿغم ؽؾةةى ظؾةةقفؿ ومةةـفٍ افًةةؾػ افصةةوفتم ف

افتؿةةةةذ ى يف افػؼةةةةف ظةةةةذ مةةةةذا ى أر عةةةةيم يف افعؼقةةةةدة ظةةةةذ مةةةةذ ٌغ: أصةةةةوظرة 

ومومريديةةيم ةهم إذًا كحةةـ  حوجةةي أن إػ أن كةةر  أكػًةةـو أوًٓ ثةةؿ مةةـ يؾةةقذ ومةةـ 

تحقط  ـو ثوكقًو ظذ اإلش م افصحقت  ق: ـتوب وشـي ومـفٍ افًةؾػ افصةوفتم 

فقةةةقم مةةةع إشةةةػ وأؿةةةقل يف افًةةةعقديي  ةةةوفع  ةةةل  ةةة د افتقحقةةةد  ةةةذا إي  ةةةذا ا

ادةةـفٍ مةةو  ةةق ظةةوم صةةومؾم ؾقةةف  رـةةي وخةةر  وفـًةةٌي فؾةةٌ د إخةةرىم أمةةو افةةٌ د 

ؾؽام معؾؿ ؾقفو معودي  ذا ادةـفٍ افًةؾقؿم ةهم ؾلكةو أؾفةؿ إكةف  ةذه أيةي إذًا ٓ  ةد 

و ﴿: أن يؽةةةةقن  ـةةةةوك أكةةةةوس متةةةةل ؾقن فتؼٌةةةةؾ  ةةةةذا إمةةةةر اإلبةةةةل وا َبُةةةةْؿ َمةةةة د 
َوَأِظةةةة

إػ ةخره. ؾوفٌقشـقيغ  ؾ وإؾغوكققن  مٓء  حوجي  [06]األنفال: ﴾...اْشتََطْعُتؿْ 

إػ افةةدظقة افًةةؾػقي إػ افةةدظقة افًةةؾػقي ؾةةنذا اؿةةسن مةةع  ةةذه افةةدظقة جفةةود ؾـةةقر 

ظةةذ كةةقرم وأكةةً مةةرى أن أيةةش ةثةةور جفةةود ظؼةة شةةـغ مػةةرق واةةزق ومةةـ ؿٌةةؾ 

ًةتقجس خقػةي مةـ  ةذا افتحةزب افًةٌوظل  ةذام و ةل إػ أنم ــو كًتقجس ك

وأن طفرت ةثور أكةف  ةذا اعفةود ذ ةى  ٌةوًء مـثةقرًان إذًا: مةـ رأى افعةزة  غةره 

 ؾؾقعتز.
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 كعؿ. ادؾؼل:

ؾـحـ مو هيؿـو أن اعفود افً حل يف افٌقشـي وابرشؽن فًٌٌغ  افشقخ:

قعقن أن جيو دوام مـذ فقؾتغ وأكةو مقؿةػ اثـغ: أوًٓ: أن  مٓء إؾراد ٓ يًتط

أن إشةةةئؾيم ـةةةؾ فقؾةةةي ظـةةةدي شةةةوظتون مةةةـ افزمةةةون أشةةةئؾيم مةةةردين مةةةـ نيتؾةةةػ 

افٌ دم افٌورحي  وفذات جوءين شمال حقل اعفود يف افٌقشـي وابرشؽ ؿؾةً: 

يةةةةةو أخةةةةةل اعفةةةةةود يتطؾةةةةةى مؼةةةةةدموتم أيةةةةةـ إمةةةةةراء افةةةةةذيـ يةةةةةلمرون ادةةةةةلمقريـ 

رونم كحةةةةـ كعةةةرف أكـةةةو كعةةةةقش ـةةةوفغـؿ  ةةةدون راظةةةةلم ويًةةةتجقى  ةةةمٓء ادةةةلمق

تحتوج فؾجفود يف شٌقؾ اح مؼدموت ومم  ت ـثةرة وـثةرة جةدًام ؾوعفةود مةو 

يصر جفود  دون أمرم  عديـ جقش  دون ؿويد مو  قصر يو أخلم  عةديـ جةقش 

وؿويةةةةد  ةةةةدون شةةةة ح مةةةةو  قصةةةةرم ؾةةةةؤن افةةةةذ وب إػ مؾةةةةؽ افةةةةٌ د مةةةةش مػتحةةةةي 

ـون إمر يف أؾغوكًتونم وأكةً كػًةؽ مؼةقل: هًام ضقةى أكتةف هًا إ قاب ـام 

واحةةةد الًةةةي ظؼةةةة مويةةةي مةةةويتغ إػ ةخةةةرهم إفةةةقف ادمفػةةةي مةةةـ اعةةةقش  ةةةذا 

افكةةة  واعةةةقش افؽةةةروايت ـةةةام ؿؾةةةً إػ ةخةةةرهم  ةةةمٓء مةةةو يعـةةةل يؽةةةقن مةةةـ 

ظةةرض كػًةةف فؾجفةةود يف شةةٌقؾ اح حؼةةًو دون أن يتخةةذ  ةةذه ادؼةةدموت افتةةل أكةةو 

م وثوكقةةةةًو اإلظةةةةداد ﴾وأظةةةةدوا﴿أصةةةةر إفقفةةةةو أوًٓ  ود حظةةةةي حقةةةةـام ؿةةةةول معةةةةوػ: 

م ضقةةةى أكةةةو ــةةةً أمًةةةوءل: ضقةةةى فةةةق جةةةوءمؽؿ ﴾مةةةو اشةةةتطعتؿ مةةةـ ؿةةةقة﴿ادةةةودي 

ضةةةةةةويرة ٓ شةةةةةةؿت اح وأكةةةةةةتؿ الًةةةةةةاميي ؾةةةةةةرد مةةةةةةـ  ةةةةةةمٓء ادجو ةةةةةةديـ افعةةةةةةرب 

ؿت وافٌقشةةـقيغم مةةو يف ظـةةدـؿ شةة ح مؼةةوومقا ضةةويرةم ؾًةةقذ ى دمةةوؤـؿ ٓ شةة

اح  ةةةدرًا ٓ ؿقؿةةةي فةةةذفؽم ذ ٌةةةً دمةةةوء  ةةةوٕفقف ادمفػةةةي يف أؾغوكًةةةتون ثةةةؿ مةةةوذا 

ـوكً ظوؿٌي ذفؽ؟ افػرؿي وا ًورة و و إػ ةخرهم ... أؿقل: اوم شمايل ؿؾً 

إذا   مؼؿ افدول افتل مؼقل ظـ أكػًفو  ل و دول إش مقي إذا  ل  افًمال:بذا 
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افؼتةةول افعكةةي احلةةديٌ افقةةقمم ومؼةةدم   مؼةةدم جققصةةفو ادتؿركةةي متؿركةةي ظةةذ 

إشؾحي مةـ ادةداؾع افثؼقؾةي مةـ افةد و وت مةـ افطةويرات ٓ يةـجت  ةذا اعفةودم 

فؽـ افذي يـجت  ق افذي أكً متحدث ظـفم و ق: ؾنن   ادوا ؾٌؽؾؿي ضقٌيم 

 ذا  ق اعفود أن يف افٌقشـي وابرشؽم أمو اعفود ادةودي ؾلكةو أخشةك واح 

 ورة بذه افدموء افطو رة افزيئيم وفذفؽ كحـ كريد مـؽ صقئغ أوًٓ: ظوؿٌي ا ً

 ... ادؾؼل:

 كعؿ... افشقخ:

  ؽـ ... كًتقوت  عض إصقوء حتك ؿٌؾ أن مؼسح. ادؾؼل:

 مػضؾ مػضؾ. افشقخ:

أوًٓ يعـةةل افةةذي كؼةةقم  ةةف أن  ةةق افتعؾةةقؿ وافتةةدريى فؾٌقشةةـقيغم  ادؾؼةةل:

كةةةةو يف خطةةةةقط افـةةةةور مشةةةةجعقا افشةةةةٌوب وصةةةةوروا وافقةةةةء افثةةةةوين  ًةةةةٌى وجقد

-ظـد ؿ اعؾدم وظدم ا قف واإليةامن  وفؼضةوء وافؼةدرم وأن ادةقت  قةد اح 

م وافقء أخر ظـدمو ذـرت أكف ٓ  د مـ وجقد أظةداد ـٌةرة -شٌحوكف ومعوػ

 ل أن أصٌت أـثر مـ أفػ صخص  وفـًٌي فؾٌقشـققيغ ؾؼطم خ ف إخةقة 

ام ـون يف افٌداييم وافقء أخر إذا ـون فقًً  ـوك اإلظةداد افعربم وفقس ـ

افؽٌةةةر مةةةـ افصةةةقاريخ أو مةةةـ افةةةد و وت وإصةةةقوء  ةةةذهم ؾفةةةؾ يعتةةةز.  ةةةؾ كعتةةةز 

أكػًـو إكـو فًةـو جةقش متؽةوؾ  وفةذفؽ كةسك إخةقة يعـةل يف اعٌفةوت افؼتوفقةي 

صخصةةًو  مةةو كةةتؽؾؿ فةةقس يف افةةدظقةم افةةدظقة ضٌعةةًو أكةةً مشةةجعفو حتةةك وفةةق ـةةون

واحةةةدًا مــةةةو ر ةةةام ؾقةةةف ا ةةةر افؽثةةةر ... أمؽؾةةةؿ مةةةـ افـوحقةةةي افعًةةةؽريي وافؼتوفقةةةيم 

ؾفةةذه إصةةقوء أمقؿةةع أن أذـر ةةو ٕكةةف ٓ أمقؿةةع أكةةف أي دوفةةي إشةة مقي مًةةتطقع أن 
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مرشؾ جقش  ًٌى افؼقاكغ افدوفقي وإمؿ ادتحدة وحتريؿ افدخقل حتةك يف 

 ادـظؿي يف ممار مـظؿي ...

أريد مـؽ يو أ و ظٌد افعزيز أن متؽؾؿ  دؿي ذظقي. ؿؾً أخةرًا  ًةٌى  افشقخ:

 افؼقاكغ وإػ ةخره.

 كعؿ. ادؾؼل:

فةةقس  ةةذا  ةةق افًةةٌىم افًةةةٌى أكةةف )فةةقس  ـةةوك حؽقمةةوت إشةةة مقي  افشةةقخ:

 او د يف شٌقؾ اح(.

 صحقت. ادؾؼل:

ضقى  ذه ادشؽؾي مش ادشةؽؾي إكةف يف ظقايةؼ خورجقةيم ادشةؽؾي  افشقخ:

 قؼقفقا يف  عض إمثول افعر قي افؼديؿي: دود ا ؾ مـف ؾقف. 

 صت. ادؾؼل:

يعـةةةل مؼةةةقم  وفقاجةةةى افةةةديـل يف  فؾةةةؤن أحًةةةـ دوفةةةي ــةةةو كلمةةةؾ أكةةة افشةةةقخ:

افةةةةةدظقة ويف اعفةةةةةود يف شةةةةةٌقؾ اح  ةةةةةل افًةةةةةعقدييم أن افًةةةةةعقديي معؾةةةةةـ صةةةةةق 

  قًؿق و  ل افؼظقي افدوفقيم افؼظقي افدوفقي.

 ظقي افدوفقيم كعؿ.افؼ ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:
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اح أـزم أمًتٌدفقن افذي  ق أدكك  وفذي  ق خةرم افؼةظقي افدوفقةي  افشقخ:

افتل مًر حتً رايتفو افقةقمم أحًةـ دوفةي ــةو كلمةؾ ؾقفةو خةر افًةعقديي ؾـةوزًٓم 

 فذفؽ أكو أؿقل: 

 مػضؾ أن ... مؼسح أن. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 مريد أن مؼسح اؿساح. ادؾؼل:

 ةه. ظـقً مو أؿقل... افشقخ:

 كعؿ مػضؾ. ادؾؼل:

أكةةةو أكصةةةحؽ أن يؽةةةقن  ؼةةةوؤك  ـةةةوك يف شةةةٌقؾ افةةةدظقةم أي افؽؾؿةةةي  افشةةةقخ:

 افطقٌيم ثؿ افدؾوعم ثؿ افدؾوع.

 افدؾوع ـقػ؟ ادؾؼل:

 ادودي  ذا افً حل. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ه.ة افشقخ:

 ء.يعـل كداؾع ظـ  مٓ ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

  ق افعؿؾ افذي كؼقم  ف افدؾوع.و ضقى م ادؾؼل:

 أكو مو أكتؼد ...  ففف افشقخ:
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  فف  ف. ادؾؼل:

 شوحمؽ اح. افشقخ:

 جزاك اح خر. ادؾؼل:

ددم وهبةةذه  افشةةقخ:  ففةةفم ٓ أريةةد أن متؼصةةد مفواةةي افؽػةةور وأكةةً هبةةذا افَعةة

ارهم ؾجوءه افعةدو ؾقداؾعةفم ؾةنن افُعددم وإكام أكً اؾسض كػًؽ ـرجؾ م زم د

ؿتةةؾ افعةةدو ؾفةةق يف افـةةورم وإن ؿتةةؾ ادفةةوجؿ ؾفةةق يف اعـةةي ؾفةةق صةةفقد ـةةام معؾةةؿ 

م فؽـ كحـ أن كرى افؽػر مـتؼةًا شمـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد»يف احلديٌ: 

 مـ ـؾ جوكىم ؾلكو أؿقل مث ً أن ٕووت فؽ ؾؽريت جقدًا.

 يف افـورم ومـ ؿتؾف ...  ظػقًا صقخـو... ؿتؾ ؾفق مداخؾي:

وِجؿ ؾفةةق يف افـةةورم وإن ؿتةةؾ ادفةةوَجؿ ؾفةةق يف َفةة ؿ ادُ وَج َفةة إن ؿتةةؾ ادُ  افشةةقخ:

 اعـي  ق ظقد.

 أظقد و أظقد و صقخـو... مداخؾي:

 إيف مػضؾ. افشقخ:

ؾلكةةً أن ومةةـ حقفةةؽ ومةةـ ؿةةد يلمقةةؽ مةةتحؿس  حةةامس إشةة مل  افشةةقخ:

 جفودي.

 كعؿ. ادؾؼل:

ـةةةةةو فؽةةةةةؿ:  ـةةةةةو ؾؾًةةةةةطغ أؿةةةةةرب إفةةةةةقؽؿ مةةةةةـ افٌقشةةةةةـي ضقةةةةةى. فةةةةةق ؿؾ افشةةةةةقخ:

 وابرشؽم ؾؾامذا ذ ٌتؿ  عقدًام موذا شتؼقل؟ أفقس ...

 أؿقل إن. ادؾؼل:
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 أفقس اشؿت يلم أفقس اعفود يف ؾؾًطغ ؾرض. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

ضقةىم دةةوذا ٓ مةمدي  ةةذا افػةرض و ةةق أؿةرب إفقةةؽ؟ شةتؼقل افةةذي  افشةقخ:

 شتؼقل: ٓ أشتطقع. ؽؿقفأكو أؿقففم فؽـ ؿقيل ؽر 

 كعؿ. ادؾؼل:

 يف ظـدك ؽر  ذا اعقاب؟ افشقخ:

 ٓ أشتطقع. ادؾؼل:

ةهم وأكةةو أؿةةقل: ٓ مًةةتطقع أن او ةةد  ـةةوك أكةةً إٓ  وفؽؾؿةةي افطقٌةةين  افشةةقخ:

 ٕن ظوؿٌي إمر شتؽقن ـام ـون يف أؾغوكًتون.

ًةةةطغم مةةةو أن او ةةةد  ـةةةوك أكةةةً إٓ  وفؽؾؿةةةين ـةةةام ـةةةون يف ؾؾ]ٓ مًةةةتطقع[ 

افةةذي أدخةةؾ افقفةةقد إػ ؾؾًةةطغ؟  ةةق وةةعػ ادًةةؾؿغ أوًٓم ثةةؿ ظةةدم معةةوون 

افةةةدول اإلشةةة مقي مةةةع افشةةةعى افػؾًةةةطقـلم ؾةةةؤن مةةةوذا أكةةةً مًةةةتطقع أن مػعةةةؾ 

 ـةةوك  وفـًةةٌي فؾجفةةود افًةة حل ادةةوديم ظةةذ  ةةذا  ـقةةً ؾؽةةريت افًةةو ؼيم أكةةً 

م أمةو أكةً  خؿًةاميي ا ؼ  ـةوك فؾؽؾؿةي افطقٌةيم ؾةنذا  قاةً ؾةداؾع ظةـ كػًةؽ

صةةخص  ةةلفػ صةةخص  ةةلفػغ  خؿًةةي ةٓف  وفٌةةورودة  ةةذي  وفرصةةوصم و ةةؿ 

 وفطةةويرات وافةةد و وت وافصةةقاريخ وكحةةق ذفةةؽم مةةو يؽةةقن أكةةً ؿؿةةً  قاجةةى: 

مو مؽقن أكً ؿؿةً هبةذا افقاجةىم صةحقت أكةً ٓ مًةتطقعم ؾةلؿقل:  ﴾أظدوا﴿

 أن ٓ مٌؾةةةغ ـةةةام ٓ مًةةةتطقع يف ؾؾًةةةطغ أكةةةً معةةةذورم فؽةةةـ فًةةةً معةةةذورًا يف

ـؾؿةةيم افؽؾؿةةي افطقٌةةيم فًةةً معةةذورًا يف أن ٓ مةةدظق مةةـ ؿريةةى أو مةةـ  عقةةد مةةـ 

ـةةون  عقةةدًا ظةةـ اإلشةة مم إي  ةةذا أكةةو أمصةةقر ادقوةةقع ذظةةًو وظؼةة ً أن مؽةةقن 
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داظقةةةةي إػ اإلشةةةة م و خوصةةةةي كوحقةةةةي افتقحقةةةةد مدكةةةةدن حقبةةةةون ٕكةةةةف ـةةةةؾ افةةةةٌ د 

ض ؿةةًوم يعرؾةةقن مقحقةةد ادؼةةـغ  ةةق إظجؿقةةي وأكةةو مـفةةو مةةو يعرؾةةقن افتقحقةةد إ

مقحقةةةد افر ق قةةةي ـةةةام معؾةةةؿم ؾتدكةةةدن حةةةقل  ةةةذا أ ةةةدًان ٕكةةةف  عةةةض افةةةدظوة يةةةرون 

ُ﴿آ ةةةةتامم  وفصةةةة ة وإخةةةةة ق وكحةةةةق ذفةةةةؽم أمةةةةةو  ٓ  اح  َف إِ ُف ٓ إَِفةةةةة ةةةة وْظَؾْؿ َأك   ﴾َؾةةةة

ٓ يدكةةةةدكقن حقبةةةةو أ ةةةةدًام  ةةةةؾ  عضةةةةفؿ ؿةةةةد يةةةةرى أن افٌحةةةةٌ يف  ةةةةذه  [21]محمزززز::

 ؿي افطقٌي يػرق افصػم فعؾؽ  ؾغؽ رء مـ  ذا؟افؽؾ

  ادؾؼل:

 .ضقى افشقخ:

و ةةؿ يف افٌدايةةي مـعقكةةو مةةـ دخةةقل افٌقشةةـي مةةـ أجةةؾ ذفةةؽن ٕ ةةؿ  ادؾؼةةل:

 يعرؾقن ظـل صخصقًو.

 ةه ضقى. افشقخ:

 ؾؿـعقين وحووفقا يقشطقا يل  عض ادشويخ. ادؾؼل:

 اح أـز. افشقخ:

 اخؾم وأن فقًً وؿً أن.... أن ظدم افذ وب إػ افد ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

  وفـًٌي ٕ ق ظٌد افعزيز. ادؾؼل:

 ةةذه مصةةقٌي افعةةو  اإلشةة ملم ؾلكةةً  ؼةةك أن إذا  ؼقةةً  ـةةوك مةةدظق  افشةقخ:

ظؾقةةةف -إػ اإلشةةة م  ةةةودػفقم افصةةةحقتم افصةةة ة ظةةةذ مةةةو ـةةةون ظؾقةةةف افرشةةةقل 

ر يف مةرك افؼقةوم  ةفم م إخ ق ـذفؽم وـؾ رءم ؾفذا واجةى ٓ معةذ-افً م
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ض كػًؽ ومـ معؽ فؾؼتؾ  وشؿ اعفةود  ةذا فةقس أوًٓ جفةود ٕكةؽ ر  عَ أمو أن مُ 

مو ا ذتن وأؿقل مؼقدًا حتك مو مًٌؼـل مو ا ذت اإلظداد افقاجةى معةذورًام 

صةةلكؽ  ـةةوك صةةلن ؾؾًةةطغ صةةلن ـةةؾ افةةٌ د اإلشةة مقي افتةةل  ةةوجؿ مةةـ افؽػةةورم 

مةةةـ رأى مةةةـؽؿ مـؽةةةرًا ؾؾقغةةةره  قةةةدهم ؾةةةنن   » فؽةةـ افؽةةة م مةةةو دام  وشةةةتطوظتؽ:

م ؾةةةام دام  ـةةةوك أن يًةةةؿت فةةةؽ  س قةةةي  ةةةوٕؾراد افتةةةل اعةةةً شيًةةةتطع ؾٌؾًةةةوكف

مةةةـفؿ افعةةةدد افطقةةةىم ومعؾةةةقؿفؿم واإلذاف ظؾةةةقفؿ  ةةةوفتل أمةةةر اح  ةةةف ورشةةةقففم 

ؾفذا  ق اعفودم أمو اعفود ادودي ؾلكو ٓ أظتؼةد أكةف يةـجت إٓ  طريةؼ أن مةداؾع 

ـ كػًؽ إذا  قاًم مداؾع ظـ دظقمؽ إذا  قاًم أمو أن معرض كػًةؽ ظ

فؾفجقمم وأكةً مةو ظـةدك وشةويؾ ابجةقمم أكةو ٓ أرى  ةذا مؼةوظًو أ ةدًام وظةذ 

 ذا أكو أدكدن يف ـؾ مو يتعؾؼ  وعفودم مث ً: اعزايرم كحـ فًـو مع اعزايريغ 

َوَفْق ﴿و أكزل احن ٕ ؿ: احلؽوم افذيـ تحؽؿقن  غر م مٓء افذيـ ثوروا ظذ 

ةً  وا َفُف ُظد  ََظد  َٕ مو اشةتعدوا دثةؾ  ةذا افؼتةول ودثةؾ  [40]الت:ب : ﴾َأَراُدوا اْ ُُروَج 

 ةةذا اعفةةودم وفةةذفؽ أيةةش ـوكةةً افعوؿٌةةي: افتؼطةةقا... أؾةةرادًا واوظةةوتم ورمةةقا 

قة يف افًةةجقنم واكتظةةر  ؼةةكم اكتظةةر حتةةك  رجةةقام  قةةـام فةةق فةةق اشةةتؿروا يف دظةة

افشعى اعزايري إػ افتقحقد ـةون  ـةوك مؽًةى ـٌةر جةدًام كحةـ اجتؿعـةو مةع 

 أؾراد مـفؿ دو جوء ريقًفؿ افذي مًؿع  ف اشؿف احلوج ظع.

 ظع ظع  ـ احلوج. مداخؾي:

ؿؾـو بؿ: يو اوظي أكتق معدون الًًو وظؼيـ مؾققن مةرى يؽػةقؽؿ  افشقخ:

ي؟ ؿةةوفقا: ٓم يؽػةةقؽؿ مويةةي؟ ؿةةوفقا: ظؼةةة مةةـ إضٌةةوء دعوعةةي إمةةراض ادوديةة

ظـةةةدـؿ مؼو ةةةؾ الًةةةي  وً ظودةةة ى ـةةةؿٓم إه  ةةةدــ أفةةةقفم  ةةةؿ يعسؾةةةقن هبةةةذام ضقةةة

وظؼةةيـ مؾقةةقن مًةةؾؿ؟ ؿةةوفقا: مةةو ظـةةدكو ظؾةةامءم ضقةةى  دوكةةف افةةع مةةو ظـةةد ـ 
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ظؾةةةةامء يعؾؿةةةةق ؿ يعؾؿةةةةق ؿ افصةةةة ة إػ ةخةةةةرهم  ةةةةمٓء يًةةةةتطقعقن أن يطقحةةةةقا 

ن  ؼةوكقن ؾركًةوم يًةتطقعقن إذا اشةتطوظقا افؼضةوء هبمٓء افؽػور افةذيـ تحؽؿةق

اإلشة مم ؾؾةق ظرؾةقا ظؾقفؿ أكف تحؽؿقا  وإلش م وفقس ظـةد ؿ ظؾةامء يعرؾةقن 

إن صةةوء -أن يةةدظقا ادًةةؾؿغ إػ اإلشةة مم وأكةةً معؾةةؿ جقةةدًا  اإلشةة م وجةةى

أول مةةةو دظةةةك إلؿومةةةي افدوفةةةي ادًةةةؾؿيم  -ظؾقةةةف افًةةة م-معـةةةو أن افرشةةةقل  -اح

اح واجتـٌةةةةقا افطةةةةوؽقتم وظةةةةوش مةةةةو ظةةةةوش ظؼةةةة شةةةةـغ و ةةةةق اظٌةةةةدوا أن وإكةةةةام 

ظةةةةةةز -مضةةةةةطفد مظؾةةةةةقم أصةةةةةحو ف يعةةةةةذ قن إػ ةخةةةةةره يف مؽةةةةةيم إػ أن أذن اح 

فف  وبجرةم ـام  ق معروف يف افًرةم ؾؾامذا  مٓء ادجو دون دوذا  -وجؾ

 ً ظةذ وا ومؽتؾةقا مؽةتؤم ؾةنذا  ةد-ظؾقةف افًة م- ةام  ةدأ  ةف افرشةقل  يٌدؤونٓ 

أشةةةةةةةوس  ةةةةةةةذه افؽؾؿةةةةةةةي افطقةةةةةةةى وافس قةةةةةةةي اإلشةةةةةةة مقي افصةةةةةةةحقحيم  ةةةةةةةمٓء  ةةةةةةةؿ 

ادجو دونم أمو ابامموت مـ  ـو ومـ  ـوم ـؾ واحد تحؿؾ ؾؽرةم ـؾ تحؿؾ 

خؾةةؼم  ةةمٓء ٓ يؿؽةةـ ادجو ةةدة معفةةؿ يف شةةٌقؾ احم وافقاؿةةع أـةةز دفقةةؾ ظةةذ 

 ذفؽ.

 فعؾؽ شؿعً... مداخؾي:

 ٓ مو شؿعً رء. افشقخ:

 ...  ؾي:مداخ

 ٓم أيش أيش ؾقفم  جقم؟ افشقخ:

 معرـي ووريي  غ افػصويؾ إؾغوكغ...  مداخؾي:

 ظجقى. افشقخ:

 أمس أمس... يف ـو ؾ. مداخؾي:
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 شٌحون اح. افشقخ:

 ...  ف مداخؾي:

  ل ادصقٌيم فعؾؽ ؾفؿً ظع يو أ و ظٌد افعزيز. ضقىم مػضؾ. افشقخ:

 اشتػًور  ًقط. ادؾؼل:

 ي صقخـو  ـو صٌفي ـثرًا مو يثرو وم يف ـؾ مؽون حلظ مداخؾي:

 أي كعؿ افشقخ:

 يـدؾع ؾقف افشٌوب ادًؾؿ فؾة مداخؾي:

 فؾجفود افشقخ:

فؾجفةةةودم  ةةةذه افشةةةٌفي افتةةةل مثةةةور يؼقفةةةقن: ضقةةةى يعـةةةل  ةةةؾ شةةةـٌؼك  ادؾؼةةةل:

 كـتظر.

  ذا افؽ م. افشقخ:

 ةذا افعةددم ومةو صؼرة: مر قي  مٓء أو  ذا اعقؾ أو  ذا افعدد وـؿ شقؽقن 

افةةزمـ افةةذي شقًةةتؿر ؾقةةف ادر ةةقن أو افعؾةةامء ير ةةقن  ةةمٓءم و ةةؾ كـتظةةر حتةةك 

يعـل هيجؿ ظؾقـو افعدو يف ظؼر داركو ثؿ َ ُْرجم يعـل  ةذه افشةٌفوت ادجتؿعةي 

مقوةت  -أيضةوً -مثور صقخـو يف ـؾ مؽةون يؽةقن ؾقةف مثةؾ إمةرم ؾؾةذفؽ يةو فقةً 

  ذه افشٌفي فة....

 أكو ... افشقخ:

 ... رء افع  ق كقاجف أن. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

385 

  مٓء ادًؾؿغ يف افٌقشـي وابرشؽ كسـفؿ وٓ كؼػ معفؿ. ادؾؼل:

 أكو مو ؿؾً فؽ مسـفؿ. ـقػ. افشقخ:

 يف افصػقف افؼتوفقيم كسـفؿ يف افصػقف افؼتوفقي. ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 وأن ٓ كؼػ معفؿ يف صػ واحد فؾؼتول. ادؾؼل:

  ذا  مداخؾي:

 كعؿ. افشقخ:

 و ؿ هيواقن مـ افكب. ادؾؼل:

 أكً افشقخ:

 ...  ذه افـؼطي أحى أن مقوت يل... ادؾؼل:

 معؾقش أكو ؿدمً اعقاب مداؾع. افشقخ:

 مداؾع ظـ  مٓء. ادؾؼل:

 ظـ  مٓء وظـ كػًؽ. افشقخ:

  ذا  ق افع صور. ادؾؼل:

 فؽـ ٓ  وجؿ. افشقخ:

 فؽـ. ادؾؼل:

 ٓ  وجؿ. قخ:افش

 أكو ٓ أ وجؿم فؽـ أريد أن أشسد أريض افذي اؽتصٌق و مـو. ادؾؼل:
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  ذا  ق ابجقم. افشقخ:

  ذا  ق ابجقم. ادؾؼل:

 أي كعؿ.    أكً أيـ أكً يف مـطؼي ؾؾـًؿفو رؿؿ واحد. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

أن  ةهم ؾلكةةً إذا  قاةةً داؾةةعم دةةوذا؟ ٕكةةف إصةةؾ ؾقةةؽ أن مةةدظقا افشةةقخ:

مةـ أن متصةؾ هبةؿ مةـ افٌقشةـقيغم أن  -أيضةوً -معؾؿ مـ حقفؽ ومةـ اشةتطعً 

معؾؿفؿ افديـن ٕن  مٓء أكو أؿقل فؽ  كاحي: ٓ مًتطقع أن او د مـ فقس 

 معؽ يف افعؼقدةم مًتطقع أن مؼومؾ فؽـ ٓ مًتطقع أن او د.

  ذه افشعرة افًٌقطي. ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

 مؾ وٓ مًتطقع أن او د.  ؾ ٕكفمًتطقع أن مؼو ادؾؼل:

 واوت جدًا. افشقخ:

 واوت جدًا  وفـًٌي يلم فؽـ  ادؾؼل:

 ادصطؾحوت افؼظقي. مداخؾي:

 ادصطؾحوت افؼظقي حٌقً أووحفو فؾؿًتؿع يعـل. ادؾؼل:

إي جةةةةزاك اح خةةةةرم ؾلكةةةةو أؿةةةةقل: أن احلةةةةروب افؼويؿةةةةي ظةةةةذ وجةةةةف  افشةةةةقخ:

عودقةةي إوػ وافثوكقةةي   مؽةةـ جفةةودًان ٕكةةف إرض وافتةةل وؿعةةً يف احلةةرب اف

دول افؽػةةر يؼومةةؾ  عضةةفو  عضةةًوم فؽةةـ  ةةمٓء مةةو ـةةون جيو ةةدون  عضةةفؿ  عضةةًوم 

ـةةةون يؼومةةةؾ  عضةةةفؿ  عضةةةًوم اإلشةةة م افةةةذي ذع افؼتةةةول إكةةةام ذظةةةف فؾجفةةةود يف 
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شةةةٌقؾ احم أي: فتؽةةةقن ـؾؿةةةي اح  ةةةل افعؾقةةةوم  ؽةةةذا ؾلكةةةو أؿةةةقل أن: أكةةةً ومةةةـ 

افٌقشةةةـقيغ مًةةةتطقع أن مؼومةةةؾ معفةةةؿ ظةةةدو ؿم فؽةةةـ ٓ مًةةةتطقع أن مةةةـ  ؽحقفةةة

او ةةةةةد مةةةةةع  ةةةةةمٓء ادًةةةةةؾؿغ افؽػةةةةةورم أكةةةةةً او ةةةةةدم ومةةةةةـ تحؿةةةةةؾ ظؼقةةةةةدمؽ 

افصحقحي ؾلكً او دم أمو  ةمٓء افةذيـ أن كػةسض أ ةؿ دخؾةقا يف ديةـ اح 

 أؾقاجةةًو فًةةو مةةو مر ةةقا يةةو أخةةل ظةةذ افعؼقةةدة افصةةحقحيم وظةةذ افس قةةي اإلشةة مقي

 افصحقحيم ـام ذحً فؽ ةكػًو.

 كعؿ. ادؾؼل:

ةهم فةةةذفؽ ؾلكةةةً حًةةةٌؽ إذا  ؼقةةةً  ـةةةوك فؾةةةدظقة فؾةةةدظقة إذا  ؼقةةةً  افشةةةقخ:

 ـوك أن مةداؾعم أمةو أن  ةوجؿ ؾؿعـةك ذفةؽ أكةؽ مريةد أن  نةين ؿةقة كةدخر و 

 فؾققم إ ؿم فعؾؽ ؾفؿً.

ؿؾقةةةوت كعةةةؿ. افةةةع ؾفؿتةةةف أن أن أشةةةتطقع أن أؿةةةػ وأصةةةورك يف افع ادؾؼةةةل:

 افدؾوظقي.

 كعؿ. افشقخ:

أمةةةةةو افعؿؾقةةةةةوت ابجقمقةةةةةي أمرـفةةةةةو فئخةةةةةقة افٌقشةةةةةـقيغ أكػًةةةةةفؿم  ادؾؼةةةةةل:

 ؾقؼومؾقن.

 أحًـً. افشقخ:

 -أيضةةوً -أمةةو يف افعؿؾقةةوت افدؾوظقةةي ظـةةدمو كةرى افعةةدو يتؼةةدم ؾةةـحـ  ادؾؼةل:

 كرمل هبؿ وكؼومؾفؿ.

 كعؿ. افشقخ:

 و جيو دوا وصٌو ـو جيى أن يؼومؾقا يف افصػقف أ ادؾؼل:
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 جيو دوا. افشقخ:

يف صػقف افٌقشـقيغ يف حوفي افدؾوع يف ادـطؼي إذا  قاقا مـ  ادؾؼل:

 افعدو.

 أي كعؿم أي كعؿم فؽـ. افشقخ:

 يف  وح صقخ. مداخؾي:

فؽـ إذا شؿحًم مـ صون مو يػقمةف رءم دةوذا أكةو أؿةقل  ةذان ٕكـةو  افشقخ:

 كحـ  حوجي إػ أمثوفؽؿ.

 ح خرًا.جزاك ا ادؾؼل:

 ومو كريد أن معروقا أكػًؽؿ فؾف كم ؾـخن دظقمؽؿ. افشقخ:

 جزاك اح خرًا. ادؾؼل:

 واوت أطـ افػؽرة. افشقخ:

 واوت كعؿ. ادؾؼل:

 مػضؾ. افشقخ:

أؿقل صقخـو  و يمـد  ةذه ادًةلفي ملـقةدًا ؿوضعةًو أن اعةقش افةة)يت  مداخؾي:

 أو( افذي ...

 ةه. افشقخ:

  ق اعقش ... افذي يف يده افؼقة. )يت أو( ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:
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 ؿقة افً ح. مداخؾي:

 صت. افشقخ:

 و ذا ٓ يديـ  وفقٓء ح وٓ ف،ش م. مداخؾي:

  قن  ل ادشؽؾي. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ةه. افشقخ:

ؾفةةةمٓء إخةةةقة افةةةع مقجةةةقديـ  ـةةةوك أمثةةةول إخ أ ةةةق ظٌةةةد افعزيةةةز  مداخؾةةةي:

ؿ رء  ةو ظـةد  ةمٓءم وفةذفؽ اوةطروا أ ةؿ يتصةؾقا حتةك وؽرهم فقس ظـد 

طفةةر وةةعػ ؾةةقفؿ صةةديد جةةدًام ظـةةدمو  ةةدد ؿويةةد اعةةقش  لكةةف شةةقجؾس يف  قتةةفم 

 ومـ صوء مـؽؿ أن يذ ى ؾؾقذ ى.

  ذا  ذا أـقد.  ق ـذفؽ. افشقخ:

 ذه طو رة افضعػ افتةل فقًةً ظـةد افةة )يت أو( وفةذفؽ افةة)يت أو(  مداخؾي:

وا اكػضقا موذا ٓ يًلل ظـفو وأطـ أدرـً  ةذا أكةً ؤ ؼقا جو مو يًلفؽم ذ ٌقا

اومةةةةًو. يعـةةةةل مةةةةوذا ـةةةةون مةةةةـ  ةةةةمٓء ظـةةةةدمو... مةةةةو شةةةةلفقا أ ةةةةدًام وٓ ؿةةةةوفقا: دةةةةوذا 

مؼطعةةقن  ةةذا.  ةةذه واحةةدة. معؼقةةى  ًةةقط ظةةذ ـةة م صةةقخـو افةةع  ةةق إذا أكةةتؿ 

كؽةؿ  واتؿ شـخنـؿم  ل ا ًورة مش فذامؽؿ أكتؿم وإكام  ل فؾةدظقةم ٕ

 أكتؿ مؼقمقن  قاجى ـٌر  ـوك.

 أي كعؿ. افشقخ:

 و ذا افقاجى ٓ يؿؽـ أن يمديف ؽرـؿ. ادؾؼل:



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

330 

 أي كعؿ. افشقخ:

أ ةةةدًا حتةةةك مةةةـ أ ةةةؾ افةةةٌ د ادؾتةةةزمغ افةةةع  ةةةؿ افـػةةةر افؼؾقةةةؾن فقةةةف؟  ادؾؼةةةل:

 ٕ ؿ ؿؾي ؿؾقؾي جدًا.

 ؿؾي وحديثقا ظفد. افشقخ:

 إي كعؿ. ادؾؼل:

 .حديثقا ظفد افشقخ:

 أي كعؿ. حتك فق مث ً ؿول  رجـو مـ اعومعي اإلش مقي. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

أو يف اعومعةةةةةوت يف افةةةةةٌ د افعر قةةةةةي و ـةةةةةذا إػ ؽةةةةةر ذفةةةةةؽم  ةةةةةذا  ادؾؼةةةةةل:

 احلؼقؼي ٓ يغـل مـ احلؼ صقئًو.

 أي كعؿ. افشقخ:

فةةذفؽ احلؼقؼةةي كصةةقحي صةةقخـو  ةةل افـصةةقحي افتةةل جيةةى أن مؽةةقن  ادؾؼةةل:

يف ؾةةقز  -إن صةةوء اح-يف  ةةذه إرض ويف مؾةةؽ افةةٌ دم حتةةك يؽةةقن  صةةعورـؿ

 وؽؾٌي ظذ إؿؾ وطفقر فؾدظقة.

 إذًا إذًا. ادؾؼل:

 .شفئـ هيدي اح ظذ يديؽ رج ً واحدًا أحى إيل مـ نير افـعؿ» افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 فئـ هيدي اح ظذ يديؽ  قشـقيًو فؾتقحقد خره مـ أن يؿقت ؿتةق ً  افشقخ:

 ؿتق ً.
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 وفة وفة... ادؾؼل:

 فقش صفقدًا. افشقخ:

ؿتق ً كعؿم  ذا افذي ـون تحدث يف أؾغوكًةتون ظـةدمو ؿتؾةقا حةقايل  ادؾؼل:

 يعـل أـثر مـ مؾققن واح أظؾؿ  ـقو ؿ.

 ـقةةو ؿم  ةةذا  ةةقم وفةةذفؽ  ةةورك اح ؾقةةؽ أرشةةؾ حؽةةقاًم وٓ مقصةةفم  افشةةقخ:

ٓ جفةود  ـةةوك ؿةةد ؾفؿةً مةةو  ةةق اعفةةود أؾفؿةً ظةةع جقةةدًام ؾةـحـ ظـةةدمو كؼةةقل 

ودةةوذا كؼةةقل  ةةذا افؽةة مم  ةةمٓء افشةةٌوب افةةذيـ يريةةدون  ـةةوك أن يةةذ ٌقا ؾعةة ً 

فؾجفود يف شٌقؾ احم  مٓء كحـ كحتػظ هبؿ فؾققم ادقظقد ثؿ ظـد ؿ افـشوط 

م وفةةةةئـ  قاةةةةقا ؾحةةةةؼ بةةةةؿ أن -ظةةةةز وجةةةةؾ-ؾؾقػرؽةةةةقه فؾةةةةدظقة يف شةةةةٌقؾ اح 

 -أيضوً -دي أ جؿم يف مثؾ ظومل ظـدكو يف شقريو يؿؽـ  قكو يداؾعقام أمو أكو  

  س يؿؽـ  ق مو يعرؾف يؼقفقن ظـدكو يف شقريو: ظغ مو  تؼووم نيرز. 

 احـو ظـدكو: ـػ مو  تـوضت نيرز. مداخؾي:

ظـدكو يف شقريو  فم يف شقريو افعغ أدق مـ افؽػم افعغ ٓ مؼةووم  افشقخ:

 نيرز يعـل إ رة.

 ضٌعًو.ضٌعًو  ادؾؼل:

ِديُؽْؿ ﴿إي  ةةذا ـةة م مـطؼةةل جةةدًام و ةةذا مةةـ معةةوين:  افشةةقخ: قا  َِلْيةة َوٓ ُمْؾُؼةة

يِ  م يعـةةةل أن يًةةةتطقع ظؼةةةة أو ظؼةةةيـ أو مويةةةي مةةةـ [211]البقزززرة: ﴾إَِػ افت ْفُؾَؽةةة

افشةةٌوب يتؽتؾةةقا وهيجؿةةقا ظةةذ افقفةةقدم  ةةذا فةةقس جفةةودًا  ةةذه ثةةقرة وٓ ثةةقرات 

وأظةدوا ﴿ـةؾ رء ومـةف اعفةودم وفةذفؽ ؿةول: يف اإلش مم اإلش م مةـظؿ يف 



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

337 

إػ ةخةةرهم ؾٌةةورك اح ؾقةةؽ أكةةً أن ؾفؿةةً افػؽةةرة اومةةًو وأكةةً خةةر مةةـ  ﴾بةةؿ

 يـؼؾفو  دؿي وأموكي.

 .-إن صوء اح معوػ- ادؾؼل:

جعةةةةؾ إصةةةةقوء مرمٌةةةةي  -ظةةةةز وجةةةةؾ-صةةةةقخـو  روةةةةف معؼقةةةةى ... اح  مداخؾةةةةي:

  لشٌوهبو... طفقر و 

 كعؿ. افشقخ:

 ؾنذا اشتعجؾـو شًٌٌو. ي:مداخؾ

 ةه. افشقخ:

 ملخر معـك ادًٌى. مداخؾي:

 صحقت. افشقخ:

 ... ؿٌؾفم وفذفؽ مـ مـ  مداخؾي:

 مـ اشتعجؾ افقء ؿٌؾ ةواكف ا تع  حرموكف. افشقخ:

 حرموكف كعؿ. مداخؾي:

 حؽؿي. افشقخ:

و عةةديـ ٓحةةظ افؼةةرةن افؽةةريؿ ـقةةػ يًةةققم يعـةةل مةةث ً أيةةي افتةةل  مداخؾةةي:

تََطْعُتْؿ ﴿و صقخـو حمقر ؾؼف ادًلفي و ل ؿقفةف معةوػ: جعؾف و اشْة وا َبُةْؿ مَة د 
َوَأظِة

وِط اْ َقْةةؾِ  ـْ ِر َة
ٍة َوِمةة ق  ـْ ُؿةة

 ةةذه ـوكةةً مةةـ أيةوت افتةةل كزفةةً  عةةد  [06]األنفززال: ﴾مِة

 ؽزوة  درم و ل افغزوة افتل ـوكً ؾوص ً  غ اإليامن و غ افؽػر.

 مو صوء اح. افشقخ:
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ُأِذَن ﴿ًةةةًٌٌ يف طفةةةقر اإلشةةة مم ـةةةون كةةةزل ؿٌؾفةةةو ؿقفةةةف معةةةوػ: وم مداخؾةةةي:

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ  ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِن  اح َ َظَذ َكْكِ ـَ ُيَؼوَمُؾقَن  َِل   ِذي م أذن فؾذيـ [11]الحج: ﴾فِؾ 

يؼةةومؾقنم  ةةذا مـٌقةةف وفػةةً كظةةر إػ مةةو يـٌغةةل: أذن فؾةةذيـم مةةو ؿةةول جو ةةدوام وٓ 

قا َوإِن  ﴿ل ؿةومؾقام وإكةام ؿةول: ؿول ا ذفقام وٓ ؿو ؿُة
ُْؿ ُطؾِ وَمُؾقَن  ِةَل   ـَ ُيؼَة ِذي ُأِذَن فِؾ ة

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ   .[11]الحج: ﴾اح َ َظَذ َكْكِ

 صدؿً. افشقخ:

 ؾؿػفقم افدظوء.. مداخؾي:

 وؿصي  در. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

  قاقا. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ؾداؾع ادًؾؿقن. افشقخ:

 داؾع ادًؾؿقن كعؿ. خؾي:مدا

 دوذا   هيوجؿ افرشقل أ ؾ مؽي. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 يف مؽين ٕكف مو ـوكً ظـد ؿ  ذا آشتعداد ادودي. افشقخ:

 ومو ـون... مداخؾي:

 فؽـ  قاقا يف ظؼر دار ؿ إذًا ظؾقفؿ أن يداؾعقا. افشقخ:
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 مةةد افؼةةقة ؿةةقة يف -ضةةوً أي-إذًا  ؽةةـ اعفةةقد ادوفقةةي ٓ ةةد أن مٌةةذل  ادؾؼةةل:

 بجقم.اخقة افٌقشـقيغم حتك وإن ـون افً ح بمٓء اإل

 فؽؾ رء  ؽـ مؼقيتفؿم  ذا واجى افدول اإلش مقي. افشقخ:

  ؿ وإؾراد... ادؾؼل:

وإؾةةراد فؽةةـ فةةقس  ةةذا حمصةةقرًا  ةةوٕؾرادن ٕكةةف مفةةام إؾةةراد مةةدوا  افشةةقخ:

 يد ادًوظدة ؾ  يصـع صقئًو.

ضقى إخةقة افٌقشةـقيغ  جةقمفؿ  ةؾ  ةذا  جةقم ذظةل ـةدؾوعم  ادؾؼل:

 يعـل كؿد ؿ  وفً ح فقًتطقعقا أن هيجؿقا.

  ؽـ إذا ـون  ذا ؾقف  ول.  ذا واجى. افشقخ:

 كعؿ. أمو كحـ ٓ  وجؿ وفؽـ كشجع افٌقشـقيغ فؾفجقم. ادؾؼل:

 اؾؼي ظؾقف.كعؿ  ذا شٌؼ أن ؿؾتف. وواؾؼـو ظؾقفم ومعقده وكعقد ادق افشقخ:

 جزاك اح خرًا. ادؾؼل:

 فؽـ أظقد دوذا افػرق؟ افشقخ:

 كعؿم ؾفؿتف. ادؾؼل:

 ؾفؿتف. افشقخ:

 .-إن صوء اح-جدًا  ادؾؼل:

 جزاك اح خر. افشقخ:
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مًلفي دؿقؼي متعؾؼ  ؿػفقم افدؾوعن ٕكةف  ةذا  -أيضوً -صقخـو ٓحظ  مداخؾي:

 افٌقشـقي إذا   يتحرك خطقة إػ إموم.

 ؾفق... افشقخ:

 كعؿ. مداخؾي:

 ... افشقخ:

 أي كعؿم و ذا أفزم واجى ظؾقف. مداخؾي:

 أي كعؿ. افشقخ:

ـَ ﴿و ةةةذا جةةةزء مةةةـ مػفةةةقم كعةةةؿ مةةةـ مػفةةةقم ؿقفةةةف معةةةوػ:  مداخؾةةي: ِذي ةةة ُأِذَن فِؾ 

ِ ْؿ َفَؼِديرٌ  ُْؿ ُطؾُِؿقا َوإِن  اح َ َظَذ َكْكِ  .[11]الحج:﴾ُيَؼوَمُؾقَن  َِل  

 أي كعؿ. افشقخ:

 ؾـحـ أحٌٌـو أن كرـز...  ادؾؼل:

 حتك افؼصي كػًفو مذـرون يف ؿصي  در ـقػ أكف ٓحؼق ؿ. افشقخ:

 أي كعؿ أي كعؿ. مداخؾي:

 ةهم مذـر  ذا؟ افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

 ةةذا يةةو صةةقخـو  ةةق يعـةةل حتةةك يف  ةةدر يعـةةل اوةةطروا بةةذا ٕ ةةؿ    مداخؾةةي:

 ل. رجقا فؾؼتول أص ًم مو خرجقا فؾؼتو

 صحقت. كعؿ. افشقخ:
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أحًٌٌ أن أؿقل اعؿؾي افًو ؼي أكةف كشةجع افٌقشةـقيغ فؾؼتةول حتةك  ادؾؼل:

ٓ يعتؼةةةةدوا أن  جةةةةقمفؿم إذا ـةةةةون افعةةةةرب  جةةةةقمفؿ ؽةةةةر شةةةةؾقؿم ؾؾةةةةامذا كحةةةةـ 

  جؿ؟ كؼػ ظـد ... وكداؾع ـام يداؾعقن افعرب.

 ٓ ٓ شقؽقن افعوؿٌي ـام شؿعً أ ؿ  نون ـؾ رء. افشقخ:

 أي كعؿ. خؾي:مدا

 جزاه اح خر أ ق موفؽ ووت ... ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

  وفدفقؾ افؼوضع. ادؾؼل:

... ووعؽ اف حؼ ؾقتطؾى مـؽ حـؽي واكتٌوه و ق مو يشعروا مـؽ  افشقخ:

 أكؽ.

  وذفً... ادؾؼل:

  وه. افشقخ:

  وذفً مث ً. ادؾؼل:

 ةةةتؿ هبةةةؿن ٕن  ةةةقن ؿةةةد يعـةةةل إيةةةفم يعـةةةل اكػصةةةؾً ظةةةـفؿم و  معةةةد  افشةةةقخ:

يظفةةر رء مةةـ افػةةرق  ةةغ ادقؿةةػ افًةةو ؼ و ةةغ ادقؿةةػ اف حةةؼ  ةةذام ؾقجةةى 

 أن مداري إمر حتك مو تحصؾ  ذا ادحذور.

 ضقى  وفـًٌي. ادؾؼل:

 يعـل اؿع  وختصور  غ جؾى ادصؾحي ودؾع ادػًدة. افشقخ:
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كشجع ابجةقم كحوول  ؽؾ جفدكو ظذ إؿؾ  -إن صوء اح معوػ- ادؾؼل:

فئخةةقة أ ةةؿ افٌقشةةـقيغ ويٌؾغةةق... وكحةةـ كًةةتطقع أن كةةداؾع ا طةةقط ا ؾػقةةي 

 يف هاديقػق.

 ةه. افشقخ:

 أو مـ اعقاكى افذي إذا  قاقا. ادؾؼل:

  ذا  ق. افشقخ:

ؾٌةةنذن اح معةةوػم وكحةةوول  ؼةةدر اإلمؽةةون إؾفةةومفؿ مةةو معـةةك افؼتةةول  ادؾؼةةل:

 ومو معـك اعفود.

 . وزادك مقؾقؼًو.- ورك اح ؾقؽ-ذام  ق   افشقخ:

 افٌقشـقيغ وادجو ديـ افعرب. كرجقا مـ. ادؾؼل:

 صقخـو. مداخؾي:

 كحـ كدع أن افؽؾؿي ا تومقي فئشتوذ أ ق موفؽ. افشقخ:

 ٓ أكو ــً  دي أظجى  وفقء...  مداخؾي:

 معؾقش  ذه ومؾؽ. افشقخ:

 ٓ صقخـو  ق مًجؾ ـؾؿي  وفؾغي. مداخؾي:

 إفٌوكقي. خ:افشق

 ةه. مداخؾي:

 ٓ  ـوك مو يػفؿقن  وفؾغي إفٌوكقي. افشقخ:
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 ٓ. مداخؾي:

 ةةةةذه فغةةةةي ـروامقةةةةي يقؽًةةةة ؾقي يعـةةةةلم  ةةةة  يف ظـةةةةدكو  ةةةةقن اوظةةةةي  افشةةةةقخ:

  قشـقيغ حي  عضفؿ ظـدي ومعفؿ افققؽً ف إفٌوكقغ.

 ةه. مداخؾي:

وٓ أكةةو  ػفةةؿ ظؾقةةفن  دوفةةف  قػفؿةةقا ظةةعم أمةةو  ةةداك مةةو  ةةقػفؿ ظةةعم  افشةةقخ:

 ٕكف افؾغي نيتؾػي اومًو.

وفؽةةةةةـ  ةةةةةمٓء إخةةةةةقة خوصةةةةةي أيؿةةةةةي ادًةةةةةوجد خرجةةةةةقا مةةةةةـ دول  ادؾؼةةةةةل:

 يػفؿقن افؾغي افعر قي.

 كعؿ كعؿ. افشقخ:

و ةةؿ يعرؾقكةةؽ جقةةدًام ؾحتةةك وإن ـةةوكقا  عةةض مةةـفؿ ٓ زال حةةديٌ  ادؾؼةةل:

 ظفد ... ـام مؼقل  وفدظقة.

 أي كعؿ. افشقخ:

 يًؿعقا ـ مؽ.أن قت افعؼقدةم ؾقعـل يشتوؿقا ومصح ادؾؼل:

 كعؿ. افشقخ:

 وإن صوء اح يؾتزمقا  ف. ادؾؼل:

إيةةةةفم ظةةةةذ ـةةةةؾ حةةةةولم وصةةةقتل فؾؿًةةةةؾؿغ  صةةةةقرة ظومةةةةي وإلخقاكـةةةةو  افشةةةقخ:

افٌقشةةةةةـقيغ ادعتةةةةةدى ظؾةةةةةقفؿ مةةةةةـ افكةةةةة قغ خوصةةةةةي أوًٓ أن هيتؿةةةةةقا  ػفؿفةةةةةؿ 

فئمةيم شةقاء ـوكةً أمةي  -وجةؾظةز -ف،ش م افذي  ةق افةديـ افةذي ارمضةوه اح 

ظؾقةةةف -افةةةدظقة أو أمةةةي اإلجو ةةةي ؾفةةةق اإلشةةة م افةةةذي أكزفةةةف اح ظةةةذ ؿؾةةةى حمؿةةةد 
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م وفؽةةـ  ةةذا اإلشةة م افةةذي جةةوء  ةةف افؼةةرةن وسح ؾقةةف  ؼقفةةف -افصةة ة وافًةة م

َرِة ﴿معةةةةوػ:  َق يِف أِخةةةة ـْ ُيْؼٌَةةةةَؾ ِمـْةةةةُف َوُ ةةةة ْرَ اإِلْشةةةة ِم ِديـًةةةةو َؾَؾةةةة ـْ َيٌْتَةةةةِغ َؽةةةة ـَ َوَمةةةة
ِمةةةة

ـَ  ي م  ذا اإلشة م مةع م ة افعصةقر وافةد قر ؿةد دخةؾ [11]آل عمران: ﴾اْ َوِهِ

ؾقةةةف مةةةو   يؽةةةـ ؾقةةةفم اإلشةةة م  ةةةق ظةةة ج معـةةةقي فؽةةةؾ إمةةةراض افتةةةل مصةةةقى 

افؼؾةةةةةقب وادجتؿعةةةةةوت يف ـةةةةةؾ زمةةةةةون ومؽةةةةةونم ؾفةةةةةل افقصةةةةةػي اإلبقةةةةةي افطٌقةةةةةي 

بقةةي مةةو ذـرمةةف دعوعةةي  ةةذه إمةةراض افؼؾٌقةةيم وفؽةةـ وؿةةع يف  ةةذه افقصةةػي اإل

ةكػةةًو أكةةف دخةةؾ ؾقفةةو مةةو فةةقس مـفةةوم ـوفقصةةػي افطٌقةةي ادوديةةي إذا وصةةػفو فؾؿةةريض 

ضٌقةةةى حةةةوذق ؾلدخةةةؾ ؾقةةةف أو ؾقفةةةو مةةةو فةةةقس مـفةةةو ؾفةةةل شةةةقف ٓ معطةةةل ثامر ةةةو 

ادػروض أن مثؿر و  ذه افقصػي  وفـًٌي فؾؿريض افذي يطٌؼفون ٕكف ؿد دخةؾ 

 ذا مثول كؼر ف إلخقاكـو افةذي يًةؿعقن  ؾقف مو فقس مـفم  ؾ مو  ق كؼقضي اومًوم

ـؾؿتةةةةل  ةةةةذهم وأكةةةةو يف إردن يف ظةةةةامن يف أرض جةةةةرى ؾقفةةةةو جفةةةةودات ـثةةةةرة 

وـثةةةةرة جةةةةدًا مةةةةـ افعةةةةرب ادًةةةةؾؿغ إوفةةةةغ حتةةةةك اؽةةةةـ اإلشةةةة م مةةةةـ  ةةةةذه 

إرضم ؾةةةةـحـ كعةةةةقش افقةةةةقم ؾقفةةةةو كتؿتةةةةع  خرا ةةةةو و رـو ةةةةو ادعـقيةةةةي أوًٓ ثةةةةؿ 

ًةةؾؿقن ادجو ةدون افةةذيـ مًةؾؿـو مةةـفؿ  ةةذه إرايض ادوديةي ثوكقةةًوم  ةمٓء اد

وكعةةةقش ـةةةام ؿؾةةةً ةكػةةةًو يف خرا ةةةوم ـةةةوكقا يةةةداوون أمةةةراض ؿؾةةةقهبؿ ومًةةةووئ 

-أخ ؿفؿ هبذا اإلش م افصويفم أمو افققم ؾؾقس اإلش م ـام ـون يقم ؿةول اح 

ًُ َظَؾقُْؽؿْ ﴿: -ظز وجؾ ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْاَْؿ َؿْؾ ـْ ُؿ  اْفقَْقَم َأ ًُ َفؽُة ق كِْعَؿتِل َوَروِة

م  ةةةذا اإلشةةة م افقةةةقم فةةةف مػةةةو قؿ ـثةةةرة وـثةةةرة جةةةدًام [1]المائززز:ة: ﴾اإِلْشةةة َم ِديـًةةةو

وفًةةةةةةً أن يف صةةةةةةدد ذح ذفةةةةةةؽم ٕن افقؿةةةةةةً ٓ يًةةةةةةوظدم وإكةةةةةةام أكةةةةةةو مةةةةةةذـر 

وافةةةةةةةذـرى مـػةةةةةةةع ادةةةةةةةممـغم ؾقصةةةةةةةقتل إلخقاكـةةةةةةةو يف افعةةةةةةةو  اإلشةةةةةةة مل ـؾةةةةةةةفم 

رة خوصيم أن يؽقن أـز مهيم خوصي وافعدو تحقط وإلخقاكـو افٌقشـقيغ  صق

هبؿ مـ ـؾ جوكى أن يًعقا شعقًو حثقثًو فقتػفؿقا  ذا اإلشة م افةذي ارمضةوه فـةو 

ر ـو ديـًوم وذفؽ  ةلن يتصةؾقا  ل ةؾ افةدظقة دظةقة احلةؼ افتةل فقًةً  ةل إٓ افتةل 
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-¢- مًتـد دظقًة ستحًي ومطٌقؼًو ظؿؾقًو ظذ ـتوب اح وظذ شـي رشقل اح

أصةةةوب اإلشةةة م مةةةو افصةةةحقحين ٕكةةةف أصةةةوهبو  -¢-م وأؿةةةقل: شةةةـي رشةةةقل اح 

 عومةةةي أكةةةف دخةةةؾ ؾقفةةةو مةةةو فةةةقس مـفةةةوم ؾػةةةقام يظةةةـ أكةةةف مةةةـ افًةةةـي أحوديةةةٌ وةةةعقػي 

ومقوةةقظيم وفةةذفؽ ؾلكةةو أؿةةقل: ظؾةةقفؿ أن يتعروةةقا وأن هيتؿةةقا فػفةةؿ اإلشةة م 

افصةةحقحيم  -¢-مًةةتؼك مةةـ مصةةدريف افصةةوؾقغ: ـتةةوب احم وشةةـي رشةةقل اح 

ورشةةةةقفف أن يػفؿةةةةقا  -ظةةةز وجةةةةؾ-افصةةةحقحيم وزيةةةةودة ظةةةةذ ذفةةةؽ ـةةةةام أمةةةةر اح 

افؽتوب افًـي ظذ مـفٍ شؾػـو افصوفت ظذ مو ـوكقا ظؾقف ـام يةدفـو ظةذ ذفةؽ 

ُف اْبُةةَدى ﴿: -مٌةةورك ومعةةوػ-ؿةةقل ر ـةةو  َ َفةة و َمٌَةةغ  ِد َمةة ـْ َ ْعةة
قَل ِمةة ُشةة وِؿِؼ افر  ـْ ُيَشةة َوَمةة

ْرَ  ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ َوَيت ٌِةةْع َؽةة ٌِقِؾ ادُْةةْمِمـِغَ ]  َشةة ْرَ َشةة ْع َؽةة
ؾِِف  [َوَيت ٌِةة و َمةةَقػ  َوُكْصةة ِف َمةة ةة ُكَقف 

 .[221]النساء: ﴾َجَفـ َؿ َوَشوَءْت َمِصًرا

 (  00: 01: 30/ 681) اهلدى والنور /

يف  ةةةذه أيةةةي افؽريؿةةةي ٓ يؼتكةةة ظةةةذ إيعةةةود ادخةةةوفػغ  -ظةةةز وجةةةؾ-ؾر ـةةةو 

ٌِقِؾ ﴿غ فؾرشةةةةةةقل  ةةةةةةؾ ويعطةةةةةةػ ظةةةةةةذ ذفةةةةةؽ ؾقؼةةةةةةقل: وادشةةةةةوؿ ْرَ َشةةةةةة ْع َؽةةةةةة
َوَيت ٌِةةةةةة

وإكةةام يعـةةل هبةةؿ إصةةحوب إوفةةغ افةةذيـ كةةزل افؼةةرةن ظةةذ ؿؾةةى  ﴾ادُْةةْمِمـِغَ 

 -ظؾقةةف افًةة م-وكؼؾةةف إفةةقفؿ ؽضةةًو ضريةةًو وؾفؿةةقه مـةةف  -ظؾقةةف افًةة م-افرشةةقل 

ظةةةز -ظةةةده اح ؾفةةةاًم شةةةؾقاًمم فةةةذفؽ مةةةـ  ةةةوفػ  ةةةمٓء  ةةةوفػ شةةةٌقؾفؿ ؾؼةةةد أو

 ةةلن يصةةؾقف جفةةـؿ وشةةوءت مصةةرًام فةةذفؽ كحةةـ كةةق  ادًةةؾؿغ ـوؾةةي  -وجةةؾ

ـام ذـركو ةكػًو  لن يؽقن جفد ؿ دايةاًم مـكةؾًو إػ ؾفةؿ اإلشة م هبةذا ادػفةقم 

افصحقت ـتوب اح وشـي رشقل اح ومـفٍ افًةؾػ افصةوفتم يمـةد  ةذا ادعـةك 

يف احلةةةةةديٌ افةةةةةذي ؾقةةةةةف:  -¢-ف افةةةةةذي ذـركةةةةةوه ؾفةةةةةاًم مةةةةةـ أيةةةةةي افًةةةةةو ؼي ؿقفةةةةة

ؿةةوفقا: مةةـ  شوشةةتػسق أمتةةل ظةةذ ثةة ث وشةةٌعغ ؾرؿةةي ـؾفةةو يف افـةةور إٓ واحةةدة»

ظةذ مةو أكةو ظؾقةف » ش ل افتل ظذ مو أكو ظؾقف وأصحو » ل يو رشقل اح؟ ؿول: 
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م  ةةةةةذه وصةةةةةقتل إوػ فؾؿًةةةةةؾؿغ ـوؾةةةةةيم وإلخقاكـةةةةةو افٌقشةةةةةـقيغ شوأصةةةةةحو 

ؾفو إخرة  وفـًٌي فضقؼ افقؿً أن جيعؾقا ؿتةوبؿ خوصيم ووصقتل افثوكقي وفع

ٕظةةدايفؿ فةةقس ؿتةةول إظةةداء  عضةةفؿ فةةٌعضم وإكةةام ؿتةةول ادًةةؾؿغ ٕظةةدايفؿ 

م ؾؼةةةد جةةةوء يف صةةةةحقت -ظةةةز وجةةةةؾ-أي أن جيعؾةةةقا ذفةةةؽ جفةةةةودًا يف شةةةٌقؾ اح 

أكةف أن رجة ً  -ريض اح معةوػ ظـةف-افٌخوري مـ حديٌ أ  مقشك إْصَعِري 

م ؿةول شٓ»رشقل اح أحةدكو يؼومةؾ صةجوظيم ؾفةؾ  ةق يف شةٌقؾ اح؟ ؿةول: ؿول: يو 

ثوٍن: أحدكو يؼومؾ ظصٌقي  ؾ  ةق يف شةٌقؾ اح؟ ؿةول ثوفةٌ صةقئًو ةخةر  ةؾ  ةق يف 

م ؿةوفقا: ؾؿةـ شٓ» ؼقفةف:  -ظؾقف افً م-شٌقؾ احم يف ـؾ ذفؽ جيقى افرشقل 

مةةـ ؿومةةؾ فتؽةةقن ـؾؿةةي » :-ظؾقةةف افصةة ة وافًةة م-ادجو ةةد يف شةةٌقؾ اح؟ ؿةةول 

م صةةحقت أن إخقاكـةةو افٌقشةةـقيغ  قاةةقا مةةـ شاح  ةةل افعؾقةةو ؾفةةق يف شةةٌقؾ اح

أظدايفؿ ادؼـغ افكب يف ظؼر دار ؿ ؾقجى ظؾقفؿ أن يداؾعقا ظـ دار ؿ 

ـةةام جيةةى ظؾةةقفؿ أن يةةداؾعقا ظةةـ مةةوبؿ وظةةـ أكػًةةفؿ وظةةـ أظراوةةفؿم وفؽةةـ 

ـدؾوع افؽػور افذيـ هيوافؿ افؽػور جيى أن يؽقن دؾوظفؿ دؾوظفؿ  ذا فقس 

أي إن افؽػةةةةور حقةةةةـام يةةةةداؾعقن ظةةةةـ أروةةةةفؿ ظةةةةـ أكػًةةةةفؿ ظةةةةـ أظراوةةةةفؿ ظةةةةـ 

أمقابؿ ٓ يٌتغقن  ذفؽ وجف احم أمو ادًؾؿ ؾفق إن داؾةع ظةـ موفةف ظةـ ظروةف 

ظةةـ أروةةف ؾةةنكام يةةداؾع فتؽةةقن ـؾؿةةي اح  ةةل افعؾقةةو فقعةةقش يف  ؾةةده شةةؾقاًم ؿقيةةًو 

يف إرضم وفةةقس فؾةةدؾوع ظةةـ أرضم ٕن افةةدؾوع  -ز وجةةؾظةة-فقؼةةقؿ حؽةةؿ اح 

ظةةةـ أرض أمةةةر ضٌقعةةةل ؽريةةةزي يف افـػةةةقس ـؾفةةةوم ـطؾةةةى احلقةةةوة وا ةةةقف أو 

ابرب مـ افؼتؾم ومـ  ـو أكو أذـر هبذه ادـوشةٌي  حةديٌ صةويع  ةغ افـةوس وٓ 

حةةةى »أصةةةؾ فةةةفم فؽـةةةف حمًةةةقب ظةةةذ افًةةةـيم ذاك احلةةةديٌ  ةةةق افةةةذي يؼةةةقل: 

م حى افقضـ فقس فف ظ ؿي أ دًام إكام حةى افةقضـ إذا أحٌةف شافقضـ مـ اإليامن

ادًؾؿن ٕكف يتؿؽـ ؾقف مـ صعوير ديـف ؾؿـ أجؾ ذفؽ تحٌةفم أمةو إذا   يةتؿؽـ 
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مةةةةـ  ةةةةذه اإلؿومةةةةي يف أروةةةةفم ؾوٕحةةةةى إفقةةةةف مؾةةةةؽ إرض افتةةةةل فقًةةةةً أروةةةةفم 

 وفقًً وضـف مو دام أكف يتؿؽـ مـ أن يؼقؿ أحؽوم ديـف يف مؾؽ إرضم ؾحةى

افةةةةقضـ مةةةةةـ اإليةةةةةامنم ـةةةةةؾ افةةةةةقضـ يةةةةداؾعقن ظةةةةةـ وضةةةةةـفؿ ؾفةةةةةؾ  ةةةةةؿ مممـةةةةةقن؟ 

قِْفْؿ َأِن ﴿اعةقاب: ٓم حةةى افةةقضـ أمةةر ؽريةةزي ـحةى احلقةةوةم  تٌَْـَةةو َظَؾةة ـَ و  ةة ْق َأك  َوَفةة

ـُْفؿْ  ٓ  َؿؾِقةةٌؾ ِمةة و َؾَعُؾةةقُه إِ ْؿ َمةة ـُ وِر ـْ ِدَيةة
قا ِمةة ُؽْؿ َأِو اْخُرُجةة ةة ًَ م [00]النسززاء: ﴾اْؿُتُؾةةقا َأكُػ

صةقحتل إخةرة أن جيعؾةقا ؿتةوبؿ ٕظةدايفؿ جفةودًا يف شةٌقؾ احم وؿةد فذفؽ ك

ذـركو ةكػًو مو  ق ذط اعفود يف شٌقؾ اح أن مؽقن ـؾؿي اح  ل افعؾقوم وثؿرة 

إذا ككةةة ؿ ظةةةذ ظةةةدو ؿ إذا ككةةة ؿ ظةةةذ ظةةةدو ؿ  -ظةةةز وجةةةؾ-ذفةةةؽ أن اح 

 وفةق أكةف  ةق وضردو ؿ مةـ ديةور ؿ ادًةؾؿي ؾقجةى ظؾةقفؿ أن يؼقمةقا ـشةؽر ح

واجةةى يف إصةةؾ أن يؼقؿةةقا حؽةةؿ اح يف أروةةفؿم أن تحؽؿةةقا  ةةام أكةةزل احم 

وإٓ ؾةة  يًةةتػقدون صةةقئًو مةةـ إخةةراج افؽةةوؾر افصةةؾقٌل مةةـ أروةةفؿ إذا ـةةوكقا  ةةؿ 

أن يًةةتؿروا يف حؽؿفةةؿ ظةةذ افؼةةقاكغ افصةةؾقٌقيم  ةةذه  -ٓ شةةؿت اح-يريةةدون 

. وكرجةقا أن كًةؿع ظةـؽؿ ؿريٌةًو أن -حإن صةوء ا-ذـرىم وافذـر مـػةع ادةممـغ 

ككةةـؿ ظةةذ ظةةدوـؿم فؽـةةل أظةةقد ٕذـةةرـؿ ذط  ةةذا افـكةة  -ظةةز وجةةؾ-اح 

ؿْ ﴿: -ظةةةز وجةةةؾ-أن حتؼؼةةةقا ؿةةةقل اح  ـُ ةةة وا اح َ َيـُكْ ةةة إِْن ﴿ [4]محمززز:: ﴾إِْن َمـُكُ

ؿْ  ـُ ةةة وا اح َ َيـُكْ ةةة  إكةةةام يؽةةةقن ككةةةـؿ إيةةةوه -ظةةةز وجةةةؾ-م ور ـةةةو [4]محمززز:: ﴾َمـُكُ

ثَةةةَر افـ ةةةوِس ٓ ﴿ تطٌةةةقؼؽؿ ٕحؽةةةوم ديـةةةفم وإٓ ؾةةةة  ـْ ـ  َأ
ِرِه َوَفؽِةةة َذ َأْمةةة ٌى َظةةة

اح ُ َؽوفِةةة

 .[12]ي:سف: ﴾َيْعَؾُؿقنَ 

 جزاـؿ اح خرا. مداخؾي:

 وأ  ً وشف ً. افشقخ:

 افػووؾ. وصقخـوم  س جزاك اح خرًا صقخـ ادؾؼل:
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 اح تحػظؽ. افشقخ:

 ٌورك.يف  ذا افققم اد ادؾؼل:

 جزاك اح خرا. افشقخ:

مم  ةةذا ؾؼةةط أحٌٌةةً أن 7337مةةـ يةةقم ا ةةومس مةةـ صةةفر ديًةةؿز  ادؾؼةةل:

أذـةةر حتةةك إذا وصةةؾ  ـةةوك ؾتةةووي ؿٌؾفةةو و عةةد و كعؾةةؿ مةةو  ةةل ادؼدمةةي ومةةو  ةةل 

 .-إن صوء اح معوػ-ادمخرةم و ذا فقؾي آثـغ ادٌورك 

 -أيضةةةةةوً -فةةةةةؽ أن مةةةةةمرخ   ةةةةةورك اح ؾقةةةةةؽم وجةةةةةزاك اح خةةةةةرًام وأود افشةةةةةقخ:

 . وفعر   ف

 افة افتوريخ. ادؾؼل:

  وفتوريخ اإلش مل  ف. افشقخ:

 افتوريخ افة ادؾؼل:

وإن ـوكقا  ؿ ٓ يػفؿقنم ؾؼد ذـرت مو يػفؿقن ؾلذـر معف مو يـٌغل  افشقخ:

 أن يػفؿقه.

 ؾحًى مو أظؾؿ افققم افثوين ظؼ مـ اود أخر  ادؾؼل:

 أي كعؿ افشقخ:

  ة7377فؾعوم  ادؾؼل:

 جزاك اح خرًا. كعؿ. افشقخ:

-أن يةةةةةديؿ ظؾؿؽةةةةةؿم وكًةةةةةلل اح  -شةةةةةٌحوكف ومعةةةةةوػ-ؾـًةةةةةلل اح  ادؾؼةةةةةل:

 أن يتؼٌؾ مــو اعفود. -شٌحوكف ومعوػ
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 افؾفؿ ةمغ. افشقخ:

 إن ـون جفودًا دظقيًوم أو جفودًا دؾوظقًو. ادؾؼل:

 .-إن صوء اح- افشقخ:

 -إن صوء اح-ًتؼٌؾ أو إن ـون يف اد ادؾؼل:

  -إن صوء اح- افشقخ:

 جفودًا  ؿعـك افؽؾؿي. ادؾؼل:

  ؿعـك كؼؾ افدظقة  افشقخ:

 .-إن صوء اح- ادؾؼل:

 ومعؿ إرض ـؾفو إن صوء اح افشقخ:

و ﴿: -شةةٌحوكف ومعةةوػ-ؾتؽةةقن ؾعةة ً حؼؼـةةو ؿةةقل اح  ادؾؼةةل: وا َبُةةْؿ َمةة د 
َوَأِظةة

 .[06]األنفال: ﴾اْشتََطْعُتؿْ 

َؾ ﴿م و وفتويل تحؼ وظد اح فؾؿةممـغ: -إن صوء اح- افشقخ: ِذي َأْرشَة َق اف ة  ُة

قنَ  ـُ ةةة ِرَه ادُْْؼِ ةةة ـَ ْق  ِف َوَفةةة ةةة ؾ  ـُ ـِ  ي َذ افةةةد  َرُه َظةةة ـِ احْلَةةةؼ  فُِقْظِفةةة قَفُف  ِوْبُةةةَدى َوِديةةة  ﴾َرُشةةة

 كعؿ. [11]الت:ب :

 .وجزى اح أ ق موفؽ حمؿد صؼره ظذ حًـ اشتؼٌوفف يل ادؾؼل:

 جزاه اح خرًا. افشقخ:

أن  -شةةةةٌحوكف ومعةةةةوػ-وأمةةةةوين  ـةةةةوم ؾجةةةةزاه اح خةةةةرم وكرجةةةةقا اح  ادؾؼةةةةل:

 يؽتى فؾجؿقع.
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 افؾفؿ ةمغ. افشقخ:

 حًـوت يقم ٓ يـػع مول وٓ  ـقن إٓ مـ أمك اح  ؼؾى شؾقؿ. ادؾؼل:

 .-إن صوء اح-اشتجوب اح مـؽ  افشقخ:

 ي اح.وافً م ظؾقؽؿ ورني ادؾؼل:

 أ  ً وشف ًم وظؾقؽؿ افً م ورنيي اح. افشقخ:

ـؾؿةةةي صةةةغرة مةةةو أريةةةد أن أضقةةةؾ ظؾقةةةؽ. وفؽةةةـ:  ًةةةؿ اح افةةةرنيـ  مداخؾةةةي:

افةةةةرحقؿم أؿةةةةقل: جةةةةزى اح ظـةةةةو صةةةةقخـو أ ةةةةو ظٌةةةةد افةةةةرنيـ ظةةةةذ  ةةةةذا افًةةةةوظوت 

مٌةةورك -ادٌورـةةوت افتةةل ؿضةةقـو و مـةةفم وأظطوكةةو مةةـ ظؾؿةةف ... وافةةذي كرجةةقا اح 

أن يةةةةديؿ كعؿتةةةةف ظؾقةةةةفم فقؽةةةةقن ؾقةةةةف كػةةةةع وخةةةةر فؾؿًةةةةؾؿغ يف أرجةةةةوء  -عةةةةوػوم

إرض ـؾفةةوم وجةةزى اح ظـةةو ـةةذفؽ خةةرًا أخوكةةو أ ةةو ظٌةةد افعزيةةز افةةذي ـةةون شةةًٌٌو 

يف  ذه اعؾًي افطقيؾي ادٌورـةيم وافتةل شةؿعـو ؾقفةو مةو شةؿعـو مةـ ظؾةؿ صةقخـو 

ح افةةةةذي  ـعؿتةةةةف مةةةةتؿ  افةةةةذي ظقدكةةةةو ظؾقةةةةف يف أيومةةةةف افطقٌةةةةوت ادٌورـةةةةيم واحلؿةةةةد

افصوحلوتم وإن ـةون يل مةـ ـؾؿةي أؿقبةو ؾةلؿقل: إن مةو شةؿعـوه يةذـركو  ةوفؽثر 

افؽثةةر مةةـ افقاجٌةةوت ادؾؼةةوة ظةةذ ظةةومؼ ادًةةؾؿغ و خوصةةي مةةـفؿ أ ةةؾ افعؾةةؿم 

و ـةةو أذـةةر وأرجةةق أن يًةةؿع ذفةةؽ إخقاكـةةو يف ـةةؾ  ةة د افةةدكقو ويف  ةة د افٌقشةةـي 

 م افةةذي يًةةؿعقكف مةةـ إمةةوم أ ةةؾ افًةةـي يف  ةةذا وابرشةةؽ  خوصةةيم أن  ةةذا افؽةة

افزمةةون  ةةق ـةة م ظزيةةز كػةةقسم وفةةقس مةةـ افقًةةر ظؾةةقفؿ أن تحصةةؾقه مةةـ ؽةةرهم 

وأرجةةق مةةـفؿ أٓ يؾتػتةةقا إػ شةةقاه مةةـ افؽةة مم ذفؽةةؿ ٕكـةةو كًةةؿع يف مثةةؾ  ةةذه 

إيوم افػتووى افؽثرة افتل اري ظذ أفًـي أ ؾ افعؾةؿ أو مـتًةٌي أ ةؾ افعؾةؿم 

م افذي فقس ممشًًو ظةذ دفقةؾ ذظةٍل وٓ كةص ؾؼفةل أو كةص أؿةقل: مةـ افؽ 

ؿقاظةةةد إصةةةقل افعومةةةي ادمشًةةةي أو ادًةةةتـٌطي مةةةـ إدفةةةي افصةةةحقحي مةةةـ شةةةـي 
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قا ظةذ ضةن فةذفؽ أؿةقل: ظ-مٌةورك ومعةوػ-ومةـ ةيةوت ـتةوب اح  -¢-افـٌل 

مةةةو   ةةةذه افؽؾةةةامت افـػقًةةةي  وفـقاجةةةذم واشتؿًةةةؽقا هبةةةوم واظتؼةةةدوا جةةةوزمغ  ةةةلن

إذا  -إن صوء اح-يؼول فؽؿ يف مثؾ  ذه ادـوشٌوت أو هبذه افؽؾامت  ق ا ر 

اًةةةؽتؿ  ةةةف أؾةةةدمؿ افؽثةةةر افؽثةةةر واـٌةةةتؿ افعثةةةرات افتةةةل يقؿةةةع افؽثةةةرون مةةةـ 

ادًةةةةؾؿغ اعفؾةةةةي أو إؽةةةةامر مةةةةـ افـةةةةوس افةةةةذيـ ٓ يػقةةةةدون مةةةةـ افعؾةةةةؿ إٓ مةةةةو 

أشةةةؿع جعجعةةةي وٓ أرى  يًةةةؿعقن مةةةـ ؿعؼعةةةي أو جعجعةةةي أو ـةةةام يؼةةةقل ادثةةةؾ:

و ةق  -جةزاه اح خةراً -ضحـًوم  ذه واحدة. أمةو افثوكقةي ؾتعؼقٌةًو ظةذ ـة م صةقخـو 

يةةق  افقصةةقي إخةةرة حقةةٌ يؼةةقل: أوصةةقفؿ  ةةلن جيعؾةةقا جفةةود ؿ أو ؿتةةوبؿ 

جفةةةودًا يف شةةةٌقؾ احم وكًةةةلل اح أن تحؼةةةؼ بةةةؿ افـكةةة افنةةةيعم ثةةةؿ ظؼةةةى ظةةةذ 

ر وإن ـون  ذا واجًٌو يف أصؾف و ق أن يؼقؿقا حؽؿ ذفؽ ؿوي ً: وأن يٌدوا افشؽ

-احم أؿةةقل  ةةلن افقاجةةى ظؾةةقفؿ أن  ةةلن يتةةداظقا منةةظغ إػ إؿومةةي حؽةةؿ اح 

يف  ةةذه افةةٌ دم وأن يعؾؿةةقا  ةةلن مةةـ أشةةٌوب افـكةة افتةةل يعجةةؾ  -مٌةةورك ومعةةوػ

اح بةةؿ هبةةوم وٓ صةةؽ يف  ةةذام  ةةل مةةـ أمهفةةو  ةةؾ ٓ شةةٌى شةةقا و: إؿومةةي حؽةةؿ 

َداَمُؽؿْ ﴿ن فؼقفةةةةف: -مٌةةةةورك ومعةةةةوػ-اح  ًْ َأْؿةةةةة ْؿ َوُيثٌَ ةةةة ـُ ةةةة وا اح َ َيـُكْ ةةةة  ﴾إِْن َمـُكُ

و ةةةةذه وظةةةةقد  -إن صةةةةوء اح-م وـثةةةةر مةةةةـ ادًةةةةؾؿغ يتعؾؾةةةةقن  لكـةةةةو [3]حمؿةةةةد:

معًقفي كًؿعفو مـ افؽثريـ  ةـ ا تؾةقا  وإلمةورة يف حقةوة ادًةؾؿغ و خوصةي 

أحقوكةةةًو ؾؾتةةةوت فًةةةون يؼقفةةةقن  لكـةةةو إذا حؼةةةؼ  يف  ةةةذا افزمةةةونم ر ةةةام مًةةةؿع مةةةـفؿ

افـك أو أجؾقـو إظداء ظـ أروـو أو اؽـو مـ ضرد خصقمـو أو كحق ذفؽ مةـ 

افعٌورات شقف كؼقؿ حؽؿ اح وكطٌةؼ افؼةيعيم احلؼقؼةي  ةلن افؼةيعي ٓ حتتةوج 

إػ  ذا آكتظور افطقيؾ وافسيٌ يف مطٌقؼفو  ؾ افقاجى ظذ مـ مؽـف اح مـ 

ًٓ وراظقةًو فئمةي يف أي جةزء مةـ أجةزاء  ة د ادًةؾؿغ وحلؽؿ وأن يؽقن مًما

أن يٌةةةودر إػ مطٌقةةةؼ ذيعةةةي اح وإؿومةةةي حؽؿةةةف يف إرض وإٓ ؾفةةةق متؼؾةةةد إثةةةاًم 
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ظظةةقاًم إذ أكةةف يٌطةة  وفةةق شةةوظي واحةةدة و ةةق ؿةةودر ظةةذ مطٌقةةؼ حؽةةؿ احم إذ أ طةةل 

ل أ طةةل هبةةوم و  يًةةورع إػ ؾفةةق ٓ صةةؽ أكةةف يؼةةع يف حق ةةي إثةةؿ  ةةذه افًةةوظي افتةة

 ةةوٕرض يف إرضم ؾوٕصةةؾ أن يؼةةقم هبةةذا  -مٌةةورك ومعةةوػ-مطٌقةةؼ حؽةةؿ اح 

مةو مةـ ظٌةد يًةسظقف اح »: -¢-وأن يمديف ظذ أمؿ وجفم وفقًةؿع ؿةقل افـٌةل 

 .شرظقي يؿقت يقم يؿقت و ق ؽوش بو إٓ حرم اح ظؾقف اعـي

 اح أـز. افشقخ:

ـؾؽةةةةةؿ راع »: -ظؾقةةةةةف افصةةةةة ة وافًةةةةة م-ذفةةةةةؽ ؿقفةةةةةف ويؽػقـةةةةةو يف  مداخؾةةةةةي:

م ؾنموم إمي أو شوـؾؽؿ مًمول ظـ رظقتف: ؾوإلموم راٍع و ق مًمول ظـ رظقتف

ادًمول افذي مؽـةف اح مةـ كوصةقي احلؽةؿ ومًةقر صةمون افرظقةي وافؼقةوم ظةذ 

أمر ةةةوم ورظويةةةي مصةةةوحلفوم افقاجةةةى ظؾقةةةف أن يٌةةةودرن فةةةذفؽ كصةةةقحتـو إلخقاكـةةةو 

افٌقشةةـي وابرشةةؽ أن ٓ يةةسددوا يف  ةةذا إمةةرم فؽةةـ ظةةذ أن يؽةةقن   ـةةوك يف

إمةةر  وفسيةةٌ وإكةةوة وظةةدم إثةةورة افػتـةةيم وأن يؽةةقن ذفةةؽ  ؿشةةوورة أ ةةؾ افعؾةةؿ 

افـصحي افػض ء افذيـ يؿؽـ أن يتجـٌقا افعثرات افتل وؿةع ؾقفةو افؽثةرون مةـ 

عـةةل اظتؼودكةةو أو ادًةةؾؿغ يف أؿطةةور إرضم وافتةةل حةةوول ؾقفةةو أوفئةةؽ ومةةع ي

طــةةو ظةةذ إؿةةؾ  ةةل ؿ ـةةوكقا يريةةدون اإلحًةةون ٕكػًةةفؿ وٕمةةتفؿ وفشةةعقهبؿم 

م فؽةةـ ووفؽةةـ أخطةةل ؿ افتقؾقةةؼ يف ذفةةؽ ٕشةةٌوب ـثةةرة ٓ داظةةل فؾحةةديٌ ظـفةة

 كؼقل إلخقاكـو يف افٌقشـي وابرشؽ و خوصي افدـتقر ظع.

 ظزة. ادؾؼل:

ؽ أن  تٌؾفةةو وفةةق أؿؿةةً ظةةع ظةةزة إن  ةةذه ؾرصةةي ثؿقـةةي وجيةةى ظؾقةة افشةةقخ:

 -ظةةةةةز وجةةةةةؾ-ذمتةةةةةؽم وإذا ؿةةةةةدر اح  ؿ اح يف إرض شةةةةةوظي واحةةةةةدة ؾتةةةةةزأحؽةةةة

ؿةةرات اعفةةود حمؼؼةةًي أن يطقةةؾ يف ظؿةةره حتةةك يةةرى ث -ظةةز وجةةؾ-وأرجةةقا اح 
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م  ؾ وإن احلق ي -ظز وجؾ-ذمتف و ق ظذ ؽر كقي إؿومي حؽؿ اح  ؿويؿي ٓ مزأ

حؽةؿ اح وؿكة شةوظي مةـ  ةورم فةذفؽ أرجةقا مؾحؼف إذا ـةون ؿةودرًا ظةذ مطٌقةؼ 

أن مـؼؾ  ذه افرشوفي ففم وأن يعؾؿ  لن ادًؾؿغ يف ـؾ أرجوء إرض يـظرون 

إػ ذفةةؽ افقةةةقم افةةةذي مرمػةةع ؾقةةةف رايةةةي افتقحقةةد ؾةةةقق أرض افٌقشةةةـي وابرشةةةؽم 

ِ* َيْػَرُح ادُْْمِمـُقنَ ﴿: -مٌورك ومعوػ-ويقمئٍذ ـام ؿول اح  -4]الزر:م: ﴾ ِـَْكِة اح 

1]. 

 وظًك أن يؽقن ذفؽ ؿريًٌوم وٓ ؾض ؾقك. افشقخ:

 ... ظػقًا صقخـو معؾشم ةخرًا. مداخؾي:

 صقخـو افػووؾ كًتطقع افتفرب مـ إموكي. ادؾؼل:

 ... مداخؾي:

 واح يعـل ٓ أاـو و ٕي أحد. ادؾؼل:

  ذا. افشقخ:

 واح ... يو صقخـوم واح  ادؾؼل:

  ق ـذفؽ. افشقخ:

ـةةةةام ذـةةةةر أخقكةةةةوم واح ؾلكةةةةو  عةةةةض ادـؽةةةةر ٓ أشةةةةتطقع أن أرده  ةةةةغ  ادؾؼةةةةل:

إخةةقاين. واح أؿةةػ حةةويرًا وحةةويرًام يةةو صةةقخـوم واح صةةوروا اإلخةةقة افٌقشةةـقيغ 

 تحٌقكـوم ورؾعقكو ؾقق رؤوشفؿم اظتزوكو أكـو م يؽي.

 اح أـز. افشقخ:

 واح إ ؿ يتًو ؼقن فتحقتـو ومؼٌؾقـو. ادؾؼل:
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أكةةو أظةةرف إظةةوجؿ إبةةؿ حًةةـ طةةـ يف افعةةرب رء ظجقةةى جةةدًام  افشةةقخ:

فؽةةـفؿ مًةةوـغ يظـةةقن أن افعةةرب يف  ةةذه إيةةوم  ةةؿ افعةةرب إوفةةقنم أكةةو ؿؾةةً 

إلخقاكـةةو مةةرة هبودـوشةةٌي  ةةذه دةةو ــةةً يف أفٌوكقةةو وأكةةو صةةغر افًةةـ ــةةةً أرى 

ر  وفع جيل مـ مؽي أو مـ  ف أو ادزو  صةون تحصةؾ فةف ـةؿ ديـةي مةـ ادادَُطق 

حوج تحسمقه ويعظؿقه ووقوؾوت متتو عوت و ق أجفؾ مـ أ ق جفؾ ؾؼط ٕكةف 

ظةةر م وظـةةدكو  وفؾغةةي إظجؿقةةي مةةو  قؼقفةةقا ظةةربم  قؼةةقل:  ةةربم ٕكةةف افعةةغ مةةو 

 تطؾةةةع معفةةةؿ.  قؼقفةةةقا:  ةةةربم و عةةةديـ  ةةةدل مةةةو يؼقفةةةقا مًةةةؾؿ  قؼقفةةةقا:  ةةةربم 

 يعـل  قؾتزمقا.

  ؿعـك واحد... مداخؾي:

ـةةؾ ظةةر  ؾفةةق مًةةؾؿم مةةو  قعرؾةةقا إكةةف يف ظةةرب كصةةورى ويف هيةةقد  فشةةقخ:ا

ويف ـةةةذا إػ ةخةةةرهم احلؼقؼةةةي  ةةةذه  وفعوضػةةةي  وإلشةةة مقي فةةةق اشةةةتغؾفو افعةةةةرب 

ادًةةؾؿقن حؼةةًو واح  قـتكةةوا هبةةؿ  وٕظةةوجؿ ؿٌةةؾ افعةةرب أكػًةةفؿم افعةةرب مةةع 

 وفـًةةى احسامـةةو عةةـس افعةةرب إكةةف يف ظـةةد ـ رء مةةـ آكحةةراف أو افغةةرور 

أو مةةةو صةةةو ف ذفةةةؽم أمةةةو أوفئةةةؽ يعرؾةةةقن أ ةةةؿ أظةةةوجؿ وأن افعةةةرب مػضةةةؾقن  ةةةلن 

افؼرةن  ؾغي افعربم وكٌقفؿ  ق ظر  إػ ةخرهم وفةذفؽ ؾة  ؽرا ةي أن اةد  ةذا 

آحةةسام و ةةذا اإلـةةرامم فؽـةةل أكةةو أؿةةقل فةةؽ أن: ٓ مًةةتؼؾ مةةـ اإلمةةورة فؽةةـ 

م ضٌعةةةًو ذظةةةًو آشةةةتغ ل اشةةةتغؾ  ةةةذه افثؼةةةي اشةةةتغؾفو وفةةةقس ـةةةؾ اشةةةتغ ل حمةةةر

 عقةةد ظةةـ  -إن صةةوء اح-ادةةودي ادصةةؾحل افشخ ةة  ةةذا  ةةق ادحةةرمم وأكةةً 

 ذفؽ ـؾ افٌعد.

 وفؽـ.  ادؾؼل:

 اشتغؾف يف مؾؼقـفؿ افدظقة. افشقخ:
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وفؽةةـ أكةةو يةةو صةةقخـو افػووةةؾ  عةةض إخةةقة يًةةتغؾقن  ةةذه ادحٌةةي  ادؾؼةةل:

ؾقن  قةةةق ؿ ويامزحةةةق ؿم ؾقةةةلمقن  ةةةٌعض إصةةةقوء ٓ أروةةةو وم مثةةةؾ أ ةةةؿ يةةةدخ

ر ةةام  ـةةوك إخةةقة يعـةةل  ـةةوت ـٌةةرات يف افًةةـم أو أ ةةؿ يرؽٌةةقن يف زواجفةةؿم 

ظؾةةاًم أن ادةةدة فقًةةً ـٌةةرة حتةةك كثةةؼ أن  ةةؾ  ةةل متديـةةيم ؾةةوطػر  ةةذات افةةديـ 

 .شمر ً

 اح أـز. افشقخ:

خةةقة مةةزوج مةةـ ورايةةلم وشةةٌى يل وفؽةةـ وجةةدكوم مثةةول ذفةةؽ أن اإل ادؾؼةةل:

ن ٕكـةةةةل مـعةةةةً افةةةةزواج إٓ مةةةةـ أرى ؾقةةةةف أكةةةةف حؼةةةةًو أمةةةةك فؾةةةةزواج احلةةةةرج افؽثةةةةر

 افؼظل.

 يعـل مو ــً واثؼًو مـ ا وضى. افشقخ:

 ٓ مـ ا وضى وٓ مـ ادخطق ي. ادؾؼل:

 ةه. افشقخ:

ؾؼؾً فف ظـدمو ظؾؿً أكف مزوج يف فقؾي واحدة خطٌفو وظؼةد ظؾقفةو  ادؾؼل:

: ؾؾتةةةذ ى ٕكةةةؽ   مةةةلت ودخةةةؾ هبةةةو حتةةةك يضةةةعـل يف مقؿةةةػ حةةةرجم ؾؼؾةةةً فةةةف

 فؾجفود.

 اح أـز. افشقخ:

ومذ ى ومرظك كػًؽ  ـػًؽ. ؾةوظتز مةـ ؿٌةؾ  عةض إخةقة أكـةل  ادؾؼل:

ضردمف أو أكـل خوفػً احل لن ٕكف أمك  قء حة لم وأكةو أظؾةؿ جقةدًا وافـةوس 

يعؾؿقن مـ  ذا إخم ؾؿثؾ  ذهم ؾفةل   مؽةـ متديـةي فئشةػ افشةديدم وفؽةـ 
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ضع احلجوب أمومف أو أمومـو وـوكً مليت أحقوكًو فؾص ةم وفئشػ روقً أن م

 افشديد دون أن أذـر اشؿف أو افقاؿعي يعـل افة

 افشخص يعـل. افشقخ:

افشةةخص كػًةةفم وفؽةةـ رأيةةً  ـػزةة ورة ةةو ثةةؿ إخةةقاين ظـةةدمو  ةةذا  ادؾؼةةل:

إخ خةةةةرج فؾًةةةةػر ظةةةةذ أن يرجةةةةع إفقفةةةةو مةةةةرة أخةةةةرىم وإذا هبةةةةو مضةةةةع احلجةةةةوب 

 ةةوٕنير وإ ةةقضم ؾتلشةةػقا إخقاكـةةو أكةةف ـقةةػ حصةةؾ  ةةذا؟ ؿؾةةً بةةؿ: ومتٌخةس 

ٕكف خوفػ أمريم ٕكف ــً أظؾؿ جقدًا أن  مٓء إخقة افٌقشةـقيغ كعةؿ ؾةقفؿ 

 ا ر افؽثر وفؽـفؿ جديدي افعفد  وإلش م.

 مو مر قا  عد  عد اإلش م...  ذه افذي كشؽقه. افشقخ:

افةزواج أو مـةع افشةٌوب فؾةزواج وفةق ؾةسة كعؿم ؾفؾ مـعل بةذا إخ  ادؾؼل:

 ًقطي وؿؾً بؿ: مـ يريد افزواج ؾؾقلمقـل وأكو أملـد مةـ افشةخص كػًةف ومةـ 

افػتوة افتل يريد أن  طٌفو حتك ٓ يؽةقن  ـةوك ادشةؽؾي متؽةرر ـةام حصةؾ يف 

أؾغوكًةةةتون ويف  قشةةةوور أن  عةةةض افشةةةٌوب إخةةةقة افعةةةرب مزوجةةةقا وظـةةةد  ويةةةي 

. و عضةفؿ ضؾؼفةو و ةق يف ضريؼةف -أيضةوً -م  رب   يطؾؼفةو مدمف مرـفو و رب

 إػ ادطور.

 اح أـز. افشقخ:

وؽةةر ذفةةؽ مةةـ احلةةقادث شةةؿعـو و ـثةةر. و ةةؿ يتخةةذو و يعـةةل ٓ  ادؾؼةةل:

أدري مةةةـ أيةةةـ وفؽةةةـ يؼقفةةةقن إن افشةةةقخ ا ةةةـ  ةةةوز أو افشةةةقخ افعثقؿةةةغ أؾتةةةك  لكةةةف 

ا ا ةةةةز أو إن ـةةةةون  ـةةةةوك جيةةةةقز افةةةةزواج  ـقةةةةي افطةةةة قم ؾةةةة  أدري مةةةةو صةةةةحي  ةةةةذ

ذح... ؾوح أظؾؿ ظذ ذفةؽ. ؾقعـةل أفؼةك يف حةرج صةديدم و ةذفؽ أضؾةى  ةؾ 
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وام جيةةدوا أكـةةل فًةةً أمةةر ؿ ؾؾقػعؾةةقا مةةو صةةوؤ جيةةقز يل أن أمةةرك وأظؾـفةةو بةةؿ

أمةةرًان ٕن  ـةةوك مشةةوـؾ ـثةةرة حتةةك أكـةةو أكـةةل شةةؿعً مةةـ  عةةض إخةةقة أكـةةل 

مًةةًٌٌ فؾجفةةود شةةؿعي شةةقئيم مثةةؾ  ةةذه  ؾعؿةةؾ يف افٌقشةةـي وابرشةةؽ أوفأشةةلت 

 إصقوء.

 هبذا افعؿؾ أو يف رء ةخر. افشقخ:

ٓ  ًٌى  ذا افعؿؾ أو رء ةخر اح أظؾؿم ادفؿ أن أشلت اعفود  ادؾؼل:

 وأشلت افعؿؾ يف افٌقشـي وابرشؽ.

 كعؿ. افشقخ:

 إذا ـون  ذا افة إذا ـون  ؽذا يعـل  ذه اإلخةقان افةع  ةؿ مشةسـغ مداخؾي:

 يف اعفود إذا ـون  ذا مػفقمفؿ...

  ذا  ق  فف.  افشقخ:

 ...  ذا وجف ... ظذ رأي. مداخؾي:

  ذا ادؼصقد. افشقخ:

 أي كعؿ. مداخؾي:

 ؾفؾ جيقز يل أن أمـع اإلخقان مـ افزواج؟ ادؾؼل:

 اشؿعم أكو ظـدي. افشقخ:

 ـلمر. ادؾؼل:

قر أريةةد أن أ قـفةةو ظـةةدي يف كػزةة أن اةةوه شةةمافؽ  ةةذا ثةة ث أمةة افشةةقخ:

 فؽ.
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يف ـةؾ ذفةؽم  ةذا  ةق إمةر إول. وٓ رء أـثةر  -ظز وجةؾ-... وجف اح 

مـ  ذا ظـدي ؾقفم إمر افثوين: ـلين أ قؾ وأرجقا أن أـقن وامهًو يف  قع 

افذي شلصػف فؽم أ قةؾ  لكةؽ مةو ؿةدمً بةذا افـفةل أو افتػريةؼ أو افتٌعقةد  ةغ 

 ًم أ قؾ  ذام ؾلكو أكصت.ا وضى وادخطق يم مو ؿدم

 ... مو ؿدمً. ادؾؼل:

 ةةةذا افةةةذي شةةةلؿقفف ؾلكةةةو أكصةةةت  ةةةلن مـؼةةة افػؽةةةرة افتةةةل مريةةةد أكةةةً أن  افشةةةقخ:

متؼدم إفقفو وأن مطٌؼفو ظؿة ًم أن مـؼة افػؽةرة  ةغ  وٕصةخوص افةذيـ يعقشةقن 

معؽم أوًٓ أؿقل حًى مػصقع افًو ؼ يعقشقن معؽ يف افدظقةم ثةؿ يعقشةقن 

اعفةةود أو يف افؼتةةولم  ةةمٓء مـؼةة  قةةـفؿ افػؽةةرة افتةةل مريةةد أن اعؾفةةو معةةؽ يف 

كوؾةةذة واؿعةةيم مةةث ً مؾؼةةل حمةةوضات مؾؼةةل مةةذـرات مةةو  ةةغ ةوكةةي وأخةةرى أكةةف أكةةو 

أكصةةةةةت إخقاكـةةةةةو افةةةةةذيـ جيو ةةةةةدون معـةةةةةو ويؼةةةةةومؾقن معـةةةةةوم ويةةةةةدظقن معـةةةةةو أن ٓ 

ؿ افطوحلةةي ؾةةقفؿ يتنةةظقا ؾقتزوجةةقا  ةةلي امةةرأة  و ـةةون ٕكةةف ؾةةقفؿ افصةةوحلي وؾةةقف

ادتديـي إػ ةخرهم  ذا افتذـر يـٌغل أن يطرق  و ف  ؿـوشٌوت ظديدة جدًا حتك 

إذا مـعةةً أحةةدًا مةةـفؿ مةةو يػوجةةل  ةةام فةةقس يف حًةةٌوكفن ٕكةةف يؽةةقن ؿةةد ذـةةر  ؿثةةؾ 

  ذا افؽ م وحقـئٍذ ٓ أحد يـتؼدك ويماخذك  ام ؾعؾً.

فز ط ؾعؾتةةفم وؿؾةةً ي  ةةو ةةذا افةةذي ؾعؾتةةف يف  دايةةي اعفةةود  ةةذا افةةذ ادؾؼةةل:

ي صةةةةةخص أن يتةةةةةزوج دون ظؾؿةةةةةلن ٕن افًةةةةةٌى ٓ أريةةةةةد أن بةةةةةؿ: ٓ أشةةةةةؿت ٕ

 يتؽرر ملشوة افٌشوور يف افٌقشـي وابرشؽم و ام حصؾ.

 ةورك اح -اقؾم فؽـ أكو أؿصد مؽرار  ذا ادقوقعن ٕكف ادًلفي  افشقخ:

 مو  سشخ خوصي مع  دون افٌعقديـ ظـ مثؾ  ذه إمقر. -ؾقؽ

 ٓ. ادؾؼل:
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مةو  سشةخ دةرة أو مةرمغم وإكةام يعـةل يؽثةر مـفةو حتةك افغوؾةؾ يؽةقن  افشقخ:

 متقؼظًوم  ذا ظذ ـؾ حول ظذ شٌقؾ افتذـر.

 كعؿم وؿوفقا فف زم ؤه إن أ و ظٌد افعزيز معؾؿ أكف مـع. ادؾؼل:

 ضقى. افشقخ:

 ؿول:  ق فقس  قافدي وٓ ويل أمري حتك يؿـعـل. ادؾؼل:

 ذا مش ...  افشقخ:

 وؾعؾ مو ؾعؾ. ادؾؼل:

  ذا مش... افشقخ:

ؾفةةةؾ جيةةةقز يل أن أؿةةةقل فةةةف: ؾؾتةةةذ ى ومعةةةقش فـػًةةةؽم وٓ مـضةةةؿ  ادؾؼةةةل:

 معـو.

ٓم  ـةةو أكةةو أؿةةقل: رؾؼةةًو  ةةف  ةةذا تحتةةوج إػ احتةةقاء وإػ مةةذـر وـةةام  افشةةقخ:

دةةو دخةةؾ ذاك افقفةةقدي وؿةةول: افًةةوم  -ريض اح ظـةةف-معؾةةؿ مةةـ حةةديٌ ظويشةةي 

م ؾعويشي ـودت أن مـشؼ صةؼتغ شوظؾقؽ»يو رشقل اح أو يو حمؿدم ؿول:  ظؾقؽ

ؿوفةةً: وظؾقةةؽ افًةةوم وافؾعـةةي وافغضةةى إخةةقة افؼةةردة وا ـةةوزير.  عةةدمو خةةرج 

ؿوفةةً: يةةو رشةةقل اح أ   شمةةو  ةةذا يةةو ظويشةةي؟»بةةو:  -ظؾقةةف افًةة م-افرجةةؾ ؿةةول 

افرؾةؼ يف رء إٓ أ  مًةؿعل مةو ؿؾةً؟ يةو ظويشةي مةو ـةون »مًؿع مو ؿول؟ ؿةول: 

جيةى  - ةورك اح ؾقةؽ-م ؾعةذ افعؿةقم شزاكف ومةو ـةون افعـةػ يف رء إٓ صةوكف

أن متصةةقر أ ةةؿ مةةرى ظ جفةةؿ ـةةام ؿؾـةةو ةكػةةًو يف اإلشةة م مةةرىم وادةةريض 

طةرد تحتةقى وي حةظ دايةاًم أـثةر مةـ ؽةره ر ويُ فَ ـْ جيى افسؾؼ  فم ؾفذا  دل أن يُ 

دًةةةلفي افثوكقةةةي. وادًةةةلفي افثوفثةةةي وإخةةةرة: حتةةةك يًةةةتؼقؿ ظةةةذ افطريؼةةةي.  ةةةذه ا
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و ل  ؾ جيةقز فؾؿًةؾؿ أن يتةزوج  ـقةي أكةف إذا ـةام يؼةع مةع افشةٌوب ـثةرًا مـتفةل 

دراشةتف شةةـتغ ث ثةةي أر عةي  قطؾؼفةةو أو يف اعفةةود مةث ً أو يف أي مـوشةةٌي أخةةرىم 

ؾ مثةة -حػظفةةؿ اح اقعةةو-أكةةو يٌؾغـةةل ظةةـ افشةةقخ ا ةةـ  ةةوز وافشةةقخ ا ةةـ ظثقؿةةغ 

 ةةذه افػتةةقى وأمعجةةىم ٓ أمعجةةى ٕكةةف ٓ جيةةقزم فؽةةـ أكةةو أؿةةقل: دةةوذا جيةةوب 

 لكف جيقز دون فػً افـظر إكف  ذه افـقي وجقد و وظدمفو شقاءم  ؿعـةك زيةد مةـ 

افـةوس مةزوج امةرأة شةقاء أؾغوكقةي أو أور قةي أو إػ ةخةرهم وظةوش مةو ظةوش معفةةوم 

مصةةؾحتف أن مٌؼةةك زوجةةي   عةةديـ جةةوء وؿةةً ظقدمةةف إػ  ؾةةدهم ورأى أكةةف فةةقس مةةـ

فةةفم ؾطؾؼفةةوم حصةةؾ ادؼصةةقد مةةـ افـقةةي افًةةو ؼي افتةةل   يـق ةةو زيةةد مةةـ افـةةوسم 

وأؾةةسض أن افعؽةةسم رجةةؾ مةةزوج  ـقةةي أكةةف  ةةس مـتفةةل دراشةةتف مةةث ً  قطؾؼفةةوم 

وإذا  ةةف يةةرى مةةـ  ةةذه ادةةرأة أ ةةو مصةةؾت فةةف زوجةةي أ ةةد احلقةةوةم أٓ جيةةقز بةةو أن 

إذًا أيةةةةش افػةةةةرق  ةةةةغ كةةةةقى ومةةةةو كةةةةقىم ؾلكةةةةو أود  مظةةةةؾ زوجتةةةةف أ ةةةةد احلقةةةةوة؟  ةةةةذم

قا افـظر إكف  ةذا مةو يف مـةف تاحلؼقؼي مـ مشو ـو إؾووؾ ـام  قؼقفقا جيقز يؾػ

ؾويدةم شؾًٌو أو إجيو ًوم رجؾ كقى وخةوفػ افـقةي كؽوحةف صةحقتم ورجةؾ مةو كةقى 

وضؾةةؼ ض ؿةةف صةةحقتم إذًا أيةةش افػويةةدة مةةـ  وفـقةةي  ةةذهم شةةقى افتةةذـر  ـؽةةوح 

 تعي.اد

 مشجقع افشٌوب... مداخؾي:

ةهم افتذـر  ـؽوح ادتعي وأكف  ةل صةٌف  ـؽةوح ادتعةي ؾقؼةول: ٓم  ةذا  افشقخ:

فقس كؽوح متعيم صحقتم فؽةـ دةوذا كحةـ ٓ كقجةف افـةوس إػ افػعةؾ ادعؼةقل 

افصحقت وادؼوعم يو أخل دوذا مـقي أكً كقيً أو مو كقيً ظذ حةد شةقاء 

ؽةةذا. ؾةةودفؿ أكةةو أكصةةحؽ أكةةؽ مظةةؾ يف مؽوكةةؽم مةةلمر ٓ ؾةةرق أ ةةدًام واوةةتم  

 ودعروف ومـفك ظـ ادـؽر وـام ؿؾةً ؾةقام مهة مةـ احلةديٌ: وفةئـ هيةدي 
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اح ظذ يديؽ رج ً واحةدًا أحةى إيل مةـ نيةر افةـعؿ. و عةديـ ٓ  ةد أن مًةؿع 

ـ مةةًو ـثةةرًام ورشةةقل اح شةةؿع ـثةةرًا وـثةةرًا  ةةفم إذًا ٓ هيؿةةؽ افـةةوس ا تةةغ وجةةف 

 اح واكتفك إمر. يوح حجتؽ أ ق فقذ.

 صقخـو... ؿضقي افة مداخؾي:

 افـقي. افشقخ:

 كقي افط ق. مداخؾي:

 إيف. افشقخ:

 ةةةةذه فئشةةةةػ افشةةةةديد دظةةةةً ـثةةةةر مةةةةـ افشةةةةٌوب أن يؼقفةةةةقا  جةةةةقاز  مداخؾةةةةي:

 ومؼوظقي كؽوح ادتعي.

 اح أـز. افشقخ:

 أي كعؿ. ٕكف  ذا افؼقل  وفذات يعـل. ادؾؼل:

 أي كعؿ. افشقخ:

جيةةةةقز افةةةةزواج  ـقةةةةي افطةةةة قم إذًا أيةةةةش افػةةةةرق  قـةةةةف و ةةةةغ ... زواج  ادؾؼةةةةل:

ادتعيم  ذا احلؼقؼي رء ممشػ يعـلم ٕكةف  ةؿ  قؼقفةقا فةؽ: يةو أخةل أكةو  ةدي 

أمةةةزوج... أنم أكةةةو مةةةو  ةةةدي أمةةةزوج فؾشةةةفر وافشةةةفريـ وافث ثةةةي أكةةةو  ةةةدي أر ةةةط 

ذه ادةدة ـل ةو مةدة متػةؼ  ةغ افةزوجغ زواجل  وكتفوء دراشتل إذا ... صورت  

 وإن ـون  ق مـ جفي ؾؼط.

 جزاـؿ اح خرًا صقخـو. مداخؾي:

  ذا  ق ... أ  ً وشف ً يو أ ق ظٌد افعزيزم كعؿ. افشقخ:



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

573 

 ... يو صقخـو. ادؾؼل:

 وأرجقا فؽ مزيدًا مـ إخقاكؽ... افشقخ:

  وبدايي -أيضوً -ادع ٕوٓدي  ادؾؼل:

 اح يف افدكقو وإخرى.أشعد ؿ  افشقخ:

 (  00:  00: 33/ 682) اهلدى والنور / 

 (  00: 37: 35/ 682) اهلدى والنور /
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 حوه ِيئات اإلغاثة يف البوضٍة

فؽؾ داخؾ إػ افٌقشةـي  يو صقخ مو يدل ظذ أن ادعؾقموت متنب ادؾؼل:

 افذي ــو كؿق ظؾقف ؿٌؾ شوظوت أخذه افكب. أن ادؽون

 أـز. اح افشقخ:

ؾفـوك مـةوضؼ وةعقػي جةدًا يعرؾق ةو أوًٓ  ةلولم وـةؾ مةـ يؿةر مصةؾ  ادؾؼل:

-ادعؾقموت إػ أكف يؿر يف أن يف كؼطي ـذا يف ـذا يف ـةذام يعـةل حػةظ اح 

  ق افذي ـون معـو. -ظز وجؾ

فةةذفؽ أكةةو شةلفً ـقةةػ افطريةةؼ إػ افقصةقل إػ مؽةةون افةةدظقةم  ةةؾ  افشةقخ:

 ر؟ٓ  ق ظذ خطا ق ةمـ و

-كعةةةؿم جقةةةدم كعةةةؿ. إمةةةر أخةةةر ٓ  ةةةد مةةةـ ـؾؿةةةي مقجقفقةةةي مةةةـؽؿ  ادؾؼةةةل:

أن  ـوك مـ ابقئوت مةو يؼةورب أر عةي وظؼةيـ  قئةي مؼريٌةًو  -حػظؽؿ اح معوػ

 وـؾفو اؿع إمقال.

  ذا ضٌقعي ادًؾؿغ افققم. افشقخ:

 وفؽـ فئشػ ٓ مًتطقع  ادؾؼل:

 متػرؿقن يف ـؾ رء. افشقخ:
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ن مـًةةةؼ ؾةةةقام  قـفةةةو فتعةةةغ ـةةةؾ جفةةةي ومعطقفةةةو مةةةو يـؼصةةةفوم وفقةةةتؽؿ أ ادؾؼةةةل:

مشةةةرون إػ  ةةةذه ادمشًةةةي يعـةةةل ؾةةةقام ٓحظتؿةةةقه يف ـ مـةةةوم أ ةةةو مًةةةعك إػ 

افدظقة وٓ متعجؾ فتجعؾ صعور و يف  ذا ادخقؿ أو اعؾ بو صقرة إظ مقي 

 مصقر و عد ذفؽ مـؼم ؾؾق ـؾؿي مقجقفقي إػ  ذه ابقئوت افتل ...

 مـ  عد خراب افٌكة. فشقخ:ا

 ٓ  ؾص يف ظؿؾفو. ادؾؼل:

ن ٕن أـثةةةةر - ةةةةورك اح ؾقةةةةؽ- عةةةةد خةةةةراب افٌكةةةةة ٓ يػقةةةةد افؽةةةة م  افشةةةةقخ:

إظامل وٓ كًتطقع أن كعؿؿ فقًً فقجف احم إكام  ق إمو إل داء أ ةؿ يعؿؾةقن 

ـةةام ف،شةة م و ةةؿ ٓ يعؿؾةةقن ف،شةة من ٕن افعؿةةؾ ف،شةة م فةةقس ظؿةة ً موديةةًو 

ظةةز -يعؿؾةةف افؽػةةورم ؾوفؽػةةور يعةةوون  عضةةفؿ  عضةةًوم وفؽةةـ أمةةر ؿ ـةةام ؿةةول اح 

ٍؾ َؾَجَعْؾـَةةوُه َ ٌَةةوًء َمـُْثةةقًرا﴿: -وجةةؾ ـْ َظَؿةة
و َظِؿُؾةةقا ِمةة ِدْمـَو إَِػ َمةة م [11]الفرقززان: ﴾َوَؿةة

م مةةرى -ظةةز وجةةؾ-ؾوفعؿةةؾ يف اإلشةة م ٓ جيةةدي إٓ إذا ـةةون خوفصةةًو فقجةةف اح 

كً او د يف شٌقؾ اح يف أؾغوكًةتونم مةرى  ةؾ ـوكةً ـؾفةو اعامظوت افتل ـو

م وـةةام جةةوء يف احلةةديٌ افصةةحقت مةةـ حةةديٌ أ  -ظةةز وجةةؾ-مٌتغةةل وجةةف اح 

أن رج ً ؿول: يو رشقل اح افرجؾ مـةو يؼومةؾ  -ريض اح ظـف-مقشك إْصَعِري 

ؾ  ق م ؿول: افرجؾ مـو يؼومؾ ظصٌقي  شٓ»صجوظيم  ؾ  ق يف شٌقؾ اح؟ ؿول: 

م افثوفٌ ور ام را ع ـؾ واحد يًلل شمآً:  ةؾ  ةق يف شٓ»يف شٌقؾ اح؟ ؿول: 

م ؿول: ؾؿـ  ق يف شٌقؾ اح؟ ؿةول: شٓ»شٌقؾ اح؟ يؽقن اعقاب  ق اعقاب: 

م ـةةةةذفؽ ادةةةةزات شمةةةةـ ؿومةةةةؾ فتؽةةةةقن ـؾؿةةةةي اح  ةةةةل افعؾقةةةةو ؾفةةةةق يف شةةةةٌقؾ اح»

ؿ يـػةةةةؼ يف شةةةةٌقؾ اح ؾفةةةةق واإلظوكةةةةوت  ةةةةذه مًةةةةوق كػةةةةس ادًةةةةوق مةةةةـ ـةةةةون مةةةةـف

ؿةةرن مةةع ادجو ةةديـ يف  -¢-ادػؾةةتم وإٓ ؾفةةق ا ةةوهم ؾةة  ؽرا ةةي أن افـٌةةل 
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ظؾقةةف -شةةٌقؾ اح ؿًةةؿغ ةخةةريـ: أحةةدمهو افعؾةةامءم وأخةةر  ةةؿ إؽـقةةوءم ؾؼةةول 

أول مةـ مًةعر هبةؿ افـةور يةقم افؼقومةي »يف احلةديٌ افصةحقت:  -افص ة وافً م

م يممك  وفعو  يقم افؼقومي ؾقؼول فف: أي ظٌدي موذا ث ثي: ظو م و و دم وؽـل

م ؾقؼةةول فةةف: ـةةذ ًم إكةةام ؽظؿؾةةً  ةةام ظؾؿةةً؟ ؾقؼةةقل: يةةو رب كؼةةمف يف شةةٌقؾ

ظؾؿةةةةً فقؼةةةةقل افـةةةةوس: ؾةةةة ن ظةةةةو م وؿةةةةد ؿقةةةةؾن خةةةةذوا  ةةةةف إػ افـةةةةور. ثةةةةؿ يةةةةممك 

 ودجو د ؾقؼول فف: مو ظؿؾً ؾقام أظطقتةؽ مةـ ؿةقة؟ ؾقؼةقل: يةو رب ؿومؾةً يف 

: ـذ ًم إكام ؿومؾً فقؼقل افـوس: ؾ ن صجوعم وؿةد -أيضوً -ؾقؼول فف شٌقؾؽم 

ؿقةةؾن خةةذوا  ةةف إػ افـةةور. ثةةؿ يةةممك  ةةوفغـل ؾقؼةةول فةةف: مةةوذا ظؿؾةةً ؾةةقام أكعؿةةً 

ؾةةً عظؾقةةؽ مةةـ مةةول؟ ؾقؼةةقل: يةةو رب أكػؼتةةف يف شةةٌقؾؽم ؾقؼةةول: ـةةذ ًم إكةةام ؾ

ظؾقةةف افصةة ة -م ؿةةول شفقؼةةقل افـةةوس: ؾةة ن ـةةريؿم وؿةةد ؿقةةؾن خةةذوا  ةةف إػ افـةةور

م فذفؽ  ذه ابقئوت اح ش ؿ أول مـ مًعر هبؿ افـور يؾفمٓء افث ث»: -وافً م

م وفذفؽ ٓ معطل ثامر ةون ٕ ةو -ظز وجؾ-أظؾؿ  ؿـ ـون مـفو كقتفو فقجف اح 

م وفؽةةةـ كؽةةةود كؼةةةع يف افقةةةلس مةةةـ -مٌةةةورك ومعةةةوػ-فقًةةةً خوفصةةةي فقجةةةف رهبةةةو 

  ةذا وكشةموا ظةذ  ةذام ؾؾةؿ يٌةؼ  ـةوك مذـر  مٓء ووظظفةؿن ٕ ةؿ ر ةقا ظةذ

ؾويةةةدة مةةةـ مةةةذـر ؿن ٕن إمةةةر تحتةةةوج إػ مر قةةةي افشةةةٌوب ادًةةةؾؿ مـةةةذ كعقمةةةي 

م شةةقاء ـةةون ظؾةةاًم أو ـةةون -ظةةز وجةةؾ-أطػةةور ؿ ظةةذ أن يؽةةقن ظؿؾفةةؿ ـؾةةف ح 

جفةةودًا أو ـةةون إكػوؿةةًو أو أي رء مةةـ إمةةقر افتةةل متعؾةةؼ  ةةودجتؿع اإلشةة ملم 

أن هيةةةةدي أمتـةةةةو إػ افرجةةةةقع إػ أحؽةةةةوم ديـفةةةةو ؾؼفةةةةًو  -وجةةةةؾظةةةةز -ؾـًةةةةلل اح 

و ٓ َمْػَعُؾةةقنَ ﴿وظؿةة ً:  قَن َمةة ـَ َةَمـُةةقا ِ َ َمُؼقُفةة ِذي ةة ةةو اف  َ و َأهي  ُزَ َمْؼتًةةو ِظـْةةَد اح ِ َأْن * َيةة ةة ـَ

 م واح ادًتعونم كعؿ.[1-1]الصف: ﴾َمُؼقُفقا َمو ٓ َمْػَعُؾقنَ 

 ( 00:  05: 09/   547) اهلدى والنور / 
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شةةةةمال:  عةةةةض ابقئةةةةوت مةةةةرى أكةةةةف ٓ  ةةةةد مةةةةـ مصةةةةقير افػقةةةةديق بةةةةذه  ادؾؼةةةةل:

 ادخقامت ٓشتعطوف افـوس وفذفؽ يليت ادول و ذفؽ إػ ؽر ذفؽ؟

 مٌغ ادؽتقب مـ ظـقاكف. افشقخ:

 كعؿ. ادؾؼل:

اح أـةةزم صةةق اشةةتػودوا إؾغةةوكققن مةةـ افصةةقر افتةةل ـةةوكقا يـؼةةو و  افشةةقخ:

 ذ ى ـؾ ذفؽ أدراج افريوحم مػضؾ.فؾؿجو ديـم 

 ( 00:  11: 52/   547) اهلدى والنور / 

مةةةو  ةةةق مقؿةةةػ أ ةةةؾ ا ةةةر مةةةـ أصةةةحوب إمةةةقال؟ مةةةو افةةةذي جيةةةى  ادؾؼةةةل:

 ظؾقفؿ أن يػعؾقه؟

 .- ورك اح ؾقؽ-أظد ظع  افشقخ:

أؿةةةقل: إذا ـوكةةةً  ةةةذه ابقئةةةوت أو  ةةةذه ادمشًةةةوت يعـةةةل ٓ يقثةةةؼ  ادؾؼةةةل:

مقؿػ أصحوب إمةقالم مةو  ةق افةذي جيةى ظؾةقفؿ أن يػعؾقكةف  لـثر و ؾام  ق 

 ؿٌؾ أن يدؾعقا  ذا إمقال و ؿ....؟

حقةةةةةـام  -ظةةةةةز وجةةةةةؾ-جيةةةةةى أن يتحةةةةةروا أوًٓ افةةةةةذيـ  ؾصةةةةةقن ح  افشةةةةةقخ:

يًتؾؿقن إمقال مـ إؽـقةوء ويضةعق و يف أموــفةو ادؼةوظيم ٓ يٌتغةقن مةـ 

م وظةةةذ أ ةةةؾ افعؾةةةؿ أن -ظةةةز وجةةةؾ-وراء ذفةةةؽ مةةةوًٓم وإكةةةام يٌتغةةةقن ثةةةقاب اح 

يذـروا هبذه احلؼةويؼ أكةف فةقس ـةؾ مةول يةدؾع  ةق يـػةعم فةقس إمةر ـةذفؽم إكةام 

م ـةةام جةةوء يف احلةةديٌ ادةةروي يف -ظةةز وجةةؾ-يـػةةع مةةو ـةةون خوفصةةًو فقجةةف اح 

ؿةول: ؿةول رشةقل اح  -ريض اح معوػ ظـةف-مًتدرك احلوـؿ ظـ أ   ـ ـعى 

 إرض ؾؿةةـ ظؿةةؾ مةةـفؿ ظؿةة ً فؾةةدكقو ؾؾةةقس فةةف وادجةد وافتؿؽةةغ يف»: -¢-
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م ؾفةذا  ةق ادقؿةةػ افةذي جيةى أن يؽةقن اةوه إؽـقةةوء شيف أخةرة مةـ كصةقى

افةةذيـ يـػؼةةقن أمةةقابؿ أن يقجفةةقا  ةةلن يضةةعقا أ مةةقابؿ يف إمةةوــ افتةةل مـػةةع 

إمقال ؾقفوم فؽـ أزيد يف اعقاب أكـل أخشك مو أخشوه أن  ذه إمةقال ـةام 

ـ ضةرق ؽةر مؼةوظيم ؾفةل مةذ ى  طةرق ؽةر مؼةوظيم أكةو أظتؼةد أن اعً مة

مـ افـودر جدًا جدًام أن اد رج ً ؽـقًو موفف ؽر مشقب وؽر نيؾقط  وحلرامن 

ٕن  ةةةةةةذه إمةةةةةةقال افتةةةةةةل اؿةةةةةةع مةةةةةةقدع يف افٌـةةةةةةقكم ظةةةةةةذ اخةةةةةةت ف أشةةةةةةاميفو 

 ومعوم  ةةةوم وفةةةذفؽ ؾتجةةةد افرجةةةؾ مةةةـفؿ يصةةةٌت ؽـقةةةًو مةةةو  ةةةغ ظشةةةقي ووةةةحو وم

ؾودول ـام يليت يذ ىم ؾنذًا كحـ ظؾقـو أن كـصت  مٓء إؽـقةوء  ةلمريـ اثـةغ: 

أوًٓ: حتًغ ضريؼ ـًٌفو. وحتًغ ضريؼ سؾفو. ؾنذا اختةؾ أحةد إمةريـ   

 ًمالم وجزاك اح خر.افمؽـ كوؾعي إض ؿًوم  ذا مو تحيين مـ اعقاب ظـ 

 ( 00:  12: 35/   547) اهلدى والنور / 

 



 قضية البوسنة --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنوخ

577 

 كي قتن البوضٍيات أٌفطَّ ح 

 لئال يفعن فيَّ الفاحشة

ضقى! يو صقخ  وفـًٌي دِو تحدث يف افٌقشـي وابرشةؽ اح يعوؾقـةو  مداخؾي:

وادًةةةةةؾؿغم خرجةةةةةً  عةةةةةض افـًةةةةةوء ادًةةةةةؾامت افٌقشةةةةةـقوت يؼةةةةةتؾـ أكػًةةةةةفـ 

ويـتحةةرن ظـةةدمو يعةةرؾـ أن افؽػةةور أو افكةةب شةةقػعؾقن هبةةـ افػوحشةةي ويزكةةقن 

  ذا؟  هبـم ؾفؾ جيقز

 ٓ جيقز.  افشقخ:

 وفق يف حوفتفؿ؟  مداخؾي:

 ٓ جيقز.  افشقخ:

 واحلؾ موذا يؽقن يداؾعـ ظـ أكػًفـ؟  مداخؾي:

 كعؿ.  افشقخ:

 وفق أدى  ذا إػ افػوحشي هبـ؟  مداخؾي:

 و ذا اكتفك اعقاب ظـفم وفق.  افشقخ:

 .(00:46:51(/594)سلسلة اهلدى والنور )
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 778 ...................................................... مػجر افـػس يف أؾغوكًتون

 773 ................................... افشققظققن افذي يؼومؾقن  ادجو ديـ إؾغون
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 737 ................................. امظوت  يف أؾغوكًتونحقل آخت ؾوت  غ اع
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. لشيخ وع دلمة  اجملاِد األفػاٌيةلكاء ا . . . . . . . . . . . 381 

 787 .......................................... فؼوء افشقخ مع  ؾي ادجو د  إؾغوكقي
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